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SÚMULA N. 350

O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular.

Referência:

LC n. 87/1996, art. 2º, III.

Precedentes:

REsp 402.047-MG (1ª T, 04.11.2003 – DJ 09.12.2003)

REsp 525.788-DF (2ª T, 19.04.2005 – DJ 23.05.2005)

REsp 588.723-MG (1ª T, 07.03.2006 – DJ 27.03.2006)

REsp 589.631-MG (2ª T, 12.12.2006 – DJ 27.02.2007)

REsp 680.831-AL (2ª T, 27.09.2005 – DJ 17.10.2005)

REsp 703.695-PR (1ª T, 20.09.2005 – DJ 10.10.2005)

REsp 769.569-MS (1ª T, 1º.03.2007 – DJ 19.03.2007)

RMS 11.368-MT (1ª S, 13.12.2004 – DJ 09.02.2005)

Primeira Seção, em 11.06.2008

DJe 19.06.2008 – ed. n. 164





RECURSO ESPECIAL N. 402.047-MG (2001/0198674-0)

Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros

Recorrente: Telebrasilia - Telecomunicações de Brasília S/A 

Advogado: Aloísio Augusto M Martins e outros

Recorrido: Estado de Minas Gerais 

Procurador: Ilma Maria Corrêa da Silva e outros

Sustentação oral: Andréa Chieregatto, pela recorrente

EMENTA

Tributário. ICMS. “Serviços de Comunicação”. Conceito. 

Incidência. Ampliação da base de cálculo. Cláusula primeira do 

Convênio n. 69/98.

1. Há “serviço de comunicação” quando um terceiro, mediante 

prestação negocial-onerosa, mantém interlocutores (emissor/receptor) 

em contato “por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a 

recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação 

de comunicação de qualquer natureza”. Os meios necessários à 

consecução deste fi m não estão ao alcance da incidência do ICMS-

comunicação.

2. A hipótese de incidência do ICMS-comunicação (LC n. 

87/1996; art. 2º, III) não permite a exigência do tributo com relação 

a atividades meramente preparatórias ao “serviço de comunicação” 

propriamente dito, como são aquelas constantes na Cláusula Primeira 

do Convênio ICMS n. 69/98. 

3. No Direito Tributário, em homenagem ao Princípio da 

Tipicidade Fechada, a interpretação sempre deve ser estrita, tanto para 

a concessão de benefícios fi scais, quanto para exigência de tributos. À 

míngua de Lei não é lícita a dilatação da base de cálculo do ICMS-

comunicação implementada pelo Convênio ICMS n. 69/98 (art. 97, 

§ 1º, do CTN).

4. Recurso provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça na 

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, Prosseguindo no 

julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro José Delgado, por unanimidade, 

dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros José Delgado (voto-vista), Luiz Fux e Teori Albino Zavascki votaram 

com o Sr. Ministro Relator. Não proferiu voto o Sr. Ministro Francisco Falcão 

(RISTJ, art. 162, § 2º, primeira parte).

Brasília (DF), 4 de novembro de 2003 (data do julgamento).

Ministro Humberto Gomes de Barros, Relator

DJ 9.12.2003

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros: Discute-se a obrigação 

de recolher aos cofres públicos quantias relativas ao ICMS sobre “os valores 

cobrados a título de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, 

assinatura e utilização dos serviços, bem assim aqueles relativos a serviços 

suplementares e facilidades adicionais que otimizem ou apliquem o processo 

de comunicação, independentemente da denominação que lhes seja dada”, nos 

termos do Convênio ICMS n. 69/98.

Em 1ª instância o pedido foi julgado improcedente (fl s. 147-149). A 

apelação, também, malogrou (fl s. 238-247). Eis a ementa do Acórdão, desafi ado 

pelo Recurso Especial (alínea a):

A hipótese de incidência do ICMS nos serviços de telecomunicações não se 

restringe exclusivamente ao período da comunicação, sendo tributável também 

os demais serviços inerentes à telecomunicação, colocados à disposição do 

usuário, posto que trata aquele, por defi nição da Lei n. 9.472/1997, “do conjunto 

de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação”, não sendo possível 

excluir-se de tal conceito a adesão, acesso, habilitação e outras, conforme previsto 

no Convênio ICMS n. 69/98, que nada tem de ilegal ou inconstitucional. (fl . 238).

A Recorrente queixa-se de ofensa aos artigos 97 do CTN; 2º, III e 12, 

VII, da Lei Complementar n. 87/1996. Sustenta que não há incidência de 

ICMS sobre os serviços acima descritos pois eles não se inserem no conceito de 

“serviços de comunicação”. Por fi m, afi rma que os valores cobrados a título de 
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acesso, adesão, habilitação, não se referem à contraprestação de nenhum serviço 

de comunicação, mas apenas ao custo das providências necessárias a possibilitar 

a prestação do serviço de comunicação.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros (Relator): Centralmente, 

estão em debate as seguintes questões:

- A base de cálculo do ICMS-comunicação estabelecida pelo Convênio n. 

69/98 feriria o art. 97 do CTN?

- Qual o conceito de “serviços de comunicação ou telecomunicação” para 

os fi ns da incidência do ICMS?

Inicialmente, vejamos a hipótese de incidência do ICMS-comunicação, 

estabelecida no art. 2º da LC n. 87/1996, in verbis:

Art. 2º. O imposto incide sobre:

(...)

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 

inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 

repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

Agora, vejamos o momento da incidência (art. 12, VII, da LC n. 87/1996):

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

VII - das prestação onerosas de serviços de comunicação, feita por qualquer 

meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 

repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

A interpretação conjunta dos dispositivos (LC n. 87/1996; art. 2º, III 

c.c. art. 12, VI) aponta que o ICMS somente incide sobre os “serviços de 

comunicação” propriamente ditos, no momento das respectivas prestações.

Há “serviço de comunicação” quando um terceiro, mediante prestação 

negocial-onerosa, mantem interlocutores (emissor/receptor) em contato “por 

qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza”. 

Os meios necessários à consecução deste fi m não estão ao alcance da incidência 

do ICMS-comunicação.
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A Cláusula Primeira do Convênio ICMS n. 69/98 diz que “os signatários 

fi rmam entendimento no sentido de que se incluem na base de cálculo do ICMS 

incidente sobre prestações de serviços de comunicação os valores cobrados 

a título de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura e 

utilização dos serviços, bem assim aqueles relativos a serviços suplementares e 

facilidades adicionais que otimizem ou apliquem o processo de comunicação, 

independentemente da denominação que lhes seja dada”.

A Lei faz incidir o ICMS sobre “serviços de comunicação”, em cujo 

conceito se inserem os de telecomunicações. A interpretação do art. 2º, III, 

da LC n. 87/1996, indica que só há incidência de ICMS aos serviços de 

comunicação stricto sensu, onde não se incluem os serviços meramente acessórios 

ou preparatórios à comunicação propriamente dita.

A hipótese de incidência do ICMS-comunicação (LC n. 87/1996; art. 2º, 

III) não permite a exigência do tributo com relação a atividades meramente 

preparatórias ao “serviço de comunicação” propriamente dito, como são 

aquelas constantes na Cláusula Primeira do Convênio ICMS n. 69/98. Tais 

serviços confi guram, apenas, meios de viabilidade ou de acesso aos serviços de 

comunicação. Assim, estão fora da incidência tributária do ICMS.

No Direito Tributário, em homenagem ao Princípio da Tipicidade 

Fechada, a interpretação sempre deve ser estrita, tanto para concessão de 

benefícios fi scais, quanto para exigência de tributos. À míngua de Lei não é 

lícita a dilatação da base de cálculo do ICMS-comunicação implementada pelo 

Convênio ICMS n. 69/98 (art. 97, § 1º, do CTN).

Dou provimento ao Recurso, reconhecendo a inexistência de relação 

jurídico-tributária.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro José Delgado: O eminente relator, ao dar provimento ao 

recurso da Telebrasília - Telecomunicações de Brasília S/A, desenvolveu os 

seguintes fundamentos:

a) a interpretação conjunta do artigo 2º, III, com o art. 12, VI, da LC n. 

87/1996, aponta para o entendimento de que o ICMS somente pode incidir 

sobre os serviços de comunicação propriamente ditos, no momento em que são 

prestados;

b) em conseqüência do acima afi rmado, não é permitido que se exija ICMS 

com relação aos serviços considerados como preparatórios para a consumação 

do ato de comunicação;
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c) o Direito Tributário homenageia o princípio da tipicidade fechada, pelo 

que, sem lei expressa, não se pode ampliar os elementos que formam o fato 

gerador.

Estou de acordo com o relator.

O art. 60, da Lei de Telecomunicações, defi ne com clareza o que se entende 

por telecomunicação e afi rma: “É a transmissão, emissão ou recepção, por fi o, 

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de 

símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer 

natureza”.

Serviço de comunicação, conseqüentemente, para fi ns tributários, é o “ato 

ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos e/ou 

processos convencionados, quer através de linguagem falada ou escrita, quer de 

outros sinais, signos ou símbolos, quer de aparelhamento técnico especializado, 

sonoro e/ou visual”, (Novo Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, Ed. 

Folha de SP/Nova Fronteira, 1995, p. 165).

Com base nesse entendimento, serviço de comunicação, para fins de 

incidência de ICMS, é o que transmite mensagens, idéias, de modo oneroso.

Os serviços complementares para que esse processo se concretize não 

podem ser considerados como serviços de comunicação propriamente ditos.

Os serviços necessários para que a comunicação entre em fase de 

comunicação são autônomos e, para fi ns tributários, com ela não se confundem.

Não incide ICMS, por exemplo, nos valores cobrados por serviços 

necessários para a habilitação de cliente, cadastro de usuário e de equipamento, 

instalação de telefone, elaboração de projeto e quaisquer outros que tenham 

natureza complementar.

Colho, às fl s. 344-348, do parecer ofertado por Roque Antônio Carrazza, 

as razões seguintes:

Temos para nós que não tipifi cam prestações de serviços de comunicação, as 

meras atividades-meio, necessárias à sua concretização.

Antecipamos que há, no caso, simples providências preliminares à prestação de 

tais serviços, que, por isso mesmo, são inalcançáveis pelo ICMS.

Em linguagem mais técnica, disponibilizar os meios e modos necessários à 

prestação dos serviços de comunicação não é o fato imponível do ICMS em estudo.

Senão, vejamos.

I - A série de atos que colocam à disposição dos usuários os meios e modos 

aptos à prestação dos serviços de comunicação, é etapa propedêutica, que não 
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deve ser confundida com a própria prestação destes serviços. O acesso, adesão, 

ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura etc. são, na realidade, serviços 

de infra-estrutura, prévios e necessários à prestação do serviço de comunicação. 

Antecedem o fato imponível da exação e, portanto, não o integram. Ora, não 

tipifi cando o fato imponível do ICMS-comunicação estão, pois, fora de seu campo 

de incidência.

Embora importantíssima, esta atividade-meio deve, inclusive para fins 

tributários, ser apartada da atividade-fi m, que, no nosso caso, é a prestação, como 

um todo considerada, dos serviços de comunicação, por intermédio de telefone. 

Noutras palavras, o ICMS não pode incidir sobre as etapas necessárias à execução 

destes serviços.

Para tornarmos mais claras estas idéias, socorramo-nos das lições de Geraldo 

Ataliba e Aires Barreto:

Os leigos tendem a confundir o exercício de “atividades-meio” com 

prestação de serviços. Calcados na nomenclatura dos serviços (...) misturam, 

embaralham, confundem, equiparam “tarefas-meio” com prestação de 

serviços. Na sua simplicidade ingênua, não distinguem a consistência do 

esforço humano prestado a outrem, sob o regime de direito privado, com o 

conteúdo econômico, das ações intermediárias que tornam possível o fazer 

para terceiros. Reúnem o que não se amalgama. Tratam como iguais fatos 

absolutamente díspares.

“A designação de uma ação humana pode representar: a) um ato, feito 

ou obra constitutiva de passo ou etapa para consecução de um fi m; b) o 

próprio fi m ou objeto.

“A concreta indicação de uma ação (datilografia, programação, 

organização manutenção, operação, administração) é, muitas vezes, 

configuradora de atos, fatos ou obras meramente constitutivos de 

etapas necessárias para alcançar um fi m. E inafastável - ainda que muitos 

não se dêem conta - que, o atingir um fi m qualquer, exija, empírica ou 

cientifi camente, atividades de planejamento, organização, administração, 

controle, não obstante essas ações nada tenham a ver com o fi m perseguido 

que, por hipótese, poderia ser o de transportar pessoas”.

Como ensinam estes mestres, as atividades desenvolvidas em vista à produção 

de utilidade a terceiro, não passam de atividades-meio.

Portanto, as atividades que levam ao fim colimado (v.g., à prestação dos 

serviços de comunicação por telefone celular móvel) não podem, sob o ângulo do 

ICMS, ser consideradas.

De outro lado, é importante termos presente que, em última análise, estas 

atividades-meio são levadas a efeito no interesse da própria empresa que presta o 

serviço de comunicação. Têm por escopo possibilitar as atividades-fi ns, que - estas 

sim - benefi ciam terceiros.
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II - Muito bem, tudo o que até aqui escrevemos aplica-se ao serviço de 

comunicação prestado por meio de telefone, que, para ser executado, exige, 

a habilitação, a ativação da assinatura, a compra do aparelho, a adesão etc. O 

mesmo serviço pode ser otimizado ou agilitado “com facilidades adicionais”, 

como refere o Convênio-ICMS n. 69/98.

Todas estas medidas não passam, é bem de ver, de condições para a cabal 

prestação do serviço em tela ou, quando pouco, para seu aperfeiçoamento. Nas 

hipóteses, não há que se falar, ainda, em prestação de serviço de comunicação, 

que só se realiza quando a chamada telefônica se completa.

Por simplesmente viabilizarem a prestação do serviço de comunicação, 

as precitadas medidas não podem ser tributadas por meio de ICMS. É que, 

juridicamente falando, elas se constituem em meras fases preliminares da 

prestação do chamado serviço telefônico.

Em síntese, a comunicação via telefone (atividade-fi m) pressupõe uma série 

de atividades acessórias (atividades-meio), que, em si mesmas, não possibilitam a 

tributação por meio de ICMS.

É equivocado desmembrar estas atividades-meio, necessárias à prestação do 

serviço em tela (atividade-fi m), como se tipifi cassem serviços de comunicação 

autônomos. Todas estão a serviço da atividade-fi m, não podendo ser tributadas 

por meio de ICMS.

Noutros termos, estas atividades-meio não caracterizam prestações onerosas 

de serviços de comunicação, não podendo, por via de conseqüência, ser levadas 

em conta, para fi ns de ICMS.

O que estamos querendo expressar é que nenhuma destas atividades-meio 

pode ser havida, em si mesma, como serviço de comunicação. Todas, sem exceção, 

não passam de condições para a execução deste mesmo serviço.

Serviços complementares que, em verdade, se voltam a atender à fi nalidade 

primordial do contrato de prestação de serviços de comunicação, não podem ser 

consideradas isoladamente, para efeito de tributação por meio de ICMS. É que 

elas simplesmente permitem a fruição (ou a melhor fruição) dos serviços de que 

ora se cogita.

Sobremais, tributar a atividade-meio, como se fosse a atividade-fi m, vulnera 

os princípios da estrita legalidade e da tipicidade fechada, que dão segurança 

jurídica aos contribuintes. Segurança jurídica que, com seu corolário de proteção 

da confi ança defi nitivamente bane o emprego da analogia in malam partem (cfr. 

art. 108, § 1º, do CTN).

Por nada mais ter a acrescentar, acompanho o relator. Dou provimento ao 

recurso.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 525.788-DF (2003/0032885-9)

Relatora: Ministra Eliana Calmon

Recorrente: Telebrasília Celular S/A 

Advogado: Oscar Luís de Morais e outros

Recorrido: Distrito Federal 

Procurador: Mário César Lopes Barbosa e outros

EMENTA

Tributário. ICMS. Telefonia móvel celular. Serviço de habilitação.

1. A jurisprudência desta Corte pacificou entendimento no 

sentido de não incidir o ICMS sobre o serviço de habilitação do 

telefone móvel celular.

2. A uniformização deu-se a partir da interpretação do disposto 

no art. 2º, III, da LC n. 87/1996, o qual só contempla o ICMS sobre 

os serviços de comunicação stricto sensu, não sendo possível, pela 

tipicidade fechada do direito tributário, estender-se aos serviços 

meramente acessórios ou preparatórios à comunicação. 

3. As previsões de incidência constantes da cláusula primeira do 

Convênio ICMS n. 69/98 não podem prevalecer, diante do disposto 

na Lei Complementar n. 89/1996 e na Lei de Telecomunicações n. 

9.472/1997.

4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça 

“A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento, nos 

termos do voto do Sr. Ministro-Relator”. Os Srs. Ministros João Otávio de 

Noronha, Castro Meira e Francisco Peçanha Martins votaram com a Sra. 

Ministra Relatora. 

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Franciulli Netto. 

Sustentou oralmente o Dr. Arthur Castilho Neto, pela recorrente.
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Brasília (DF), 19 de abril de 2005 (data do julgamento).

Ministra Eliana Calmon, Relatora

DJ 23.5.2005

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Eliana Calmon: - Trata-se de recurso especial interposto, 

com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que entendeu confi gurar-

se a habilitação de telefonia móvel celular como um serviço de comunicação, 

constituindo fato gerador do ICMS.

Alega a recorrente, preliminarmente, violação ao art. 535 do CPC, 

por falha na prestação jurisdicional, especifi camente no que diz respeito ao 

prequestionamento dos arts. 150, III, b, e 155, II, da CF/1988; 146 do CTN; 

60, § 1º, da Lei n. 9.472/1997; 2º, III, da Lei n. 1.254/1996; 2º, III, § 2º, e 34, 

VI, § 10 do Decreto n. 18.955/1997; e esclarecimento de contradição acerca 

da inclusão ou não da habilitação do serviço móvel celular como fato gerador 

do ICMS, frente ao art. 60, § 1º, da Lei n. 9.472/1997 e o Convênio ICMS n. 

69/98.

Aponta, ainda, violação ao art. 60, § 1º, da Lei n. 9.472/1997, porque tal 

dispositivo não tratou a habilitação como atividade de telecomunicação. Por 

isso, não pode constituir tal prática fato gerador de ICMS.

Sob pena de afronta ao art. 146 do CTN, entende que não poderia o 

Convênio ICMS n. 69/98 ser aplicado retroativamente à sua edição e, por isso, 

estaria impedida a autoridade administrativa de cobrar fato gerador ocorrido 

anteriormente à sua introdução. Só poderia assim fazê-lo, segundo a recorrente, 

a partir de janeiro de 1999.

Com as contra-razões e admitido o especial na origem, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Eliana Calmon (Relatora): - Afasto a alegada infringência 

ao art. 535 do CPC. O Tribunal, julgando os embargos de declaração, assim se 

manifestou:
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Com efeito, nenhuma omissão ou contradição no aresto embargado conseguiu 

trazer a embargante, limitando-se a reafi rmar a sua tese de que não é devido o 

tributo e, mesmo que fosse, só após a edição do Convênio n. 69/98.

Ora, ambos os temas foram exaustivamente examinados, devendo notar-

se que, com relação ao primeiro, não houve dissidência entre os membros do 

órgão julgador na adoção do mesmo posicionamento sufragado pelo nobre juiz 

de primeiro grau. Conclui-se, assim, “que ‘a habilitação’ se inclui no conjunto de 

atividades que possibilita a oferta de comunicação, conforme disposto no art. 60, da 

Lei n. 9.472/1996 (Lei Geral das Telecomunicações), sendo, portanto, um serviço 

de telecomunicação. E, assim sendo, constitui fato gerador do ICMS, conforme 

o disposto no art. 2º, inciso III da LC n. 87/1996, art. 2º, inciso III, da Lei Distrital n. 

1.254/1996, regulamentada pelo Decreto n. 18.955/1997, em consonância com o 

art. 155, inciso II, da Constituição Federal.

(fl s. 250-251).

Observe-se que inexiste contradição alguma, mas inconformismo da 

recorrente quanto ao desfecho do julgamento. Além disso, considero que houve 

prequestionamento implícito dos dispositivos elencados no especial.

Superados os óbices, temos para apreciação a seguinte tese: a “habilitação” 

de serviço móvel celular constitui fato gerador do ICMS?

Esta é a primeira oportunidade em que irei me pronunciar sobre o tema, 

como relatora, visto que esta Turma, nas duas primeiras oportunidades em que 

veio à baila a tese jurídica abstraída neste especial, não conseguiu chegar ao 

mérito. Assim ocorreu quando do julgamento do Recurso Especial n. 330.130-

DF, relatado pelo Ministro Paulo Medina, em sede de agravo regimental, o 

qual acabou por não conhecer do recurso, em data de junho de 2002. Também 

no Recurso Especial n. 330.130-DF, de minha relatoria, neguei provimento ao 

especial, no qual só se alegava infringência ao art. 535 do CPC. Posteriormente 

esta Segunda Turma, pelo voto do Ministro Castro Meira, no Recurso Ordinário 

em Mandado de Segurança n. 11.024-RO, entendeu que a habilitação do 

telefone móvel celular amolda-se no conceito de serviço de telecomunicação, 

ditada pelo artigo 60 e § 1º da Lei Geral das Telecomunicações - Lei n. 

9.472/1997, de modo a estar compatibilizada com o disposto no artigo 2º, inciso 

III, da Lei Complementar n. 87/1996. Daí a conclusão: incide o ICMS sobre 

a habilitação de telefone móvel celular. Esse julgamento deu-se em 7 de agosto 

de 2003. Todos os componentes da Turma, presentes, acompanharam o relator, 

estando ausente apenas o Ministro Peçanha Martins.

Em 13 de dezembro de 2004, o Ministro Francisco Falcão levou para 

julgamento na Primeira Seção o Recurso em Mandado de Segurança n. 11.368-
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MT, versando sobre o tema, a fi m de alinhar posições e a Seção, à unanimidade, 

acompanhou o voto do relator que se colocou em posição divergente, ou seja, 

concluiu pela não-incidência do ICMS sobre a habilitação do telefone móvel 

celular. A ementa do julgado fi cou ementada de forma explicativa e que bem 

expõe a tese consagrada:

Tributário. ICMS. Incidência sobre a habilitação de telefones celulares. 

Impossibilidade. Atividade que não se constitui em serviço de telecomunicações. 

Analogia extensiva. Exigência de tributo sobre fato gerador não previsto em lei. 

Proibição. Art. 108, § 1º, do CTN.

I - No ato de habilitação de aparelho móvel celular inocorre qualquer serviço 

efetivo de telecomunicação, senão de disponibilização do serviço, de modo a 

assegurar ao usuário a possibilidade de fruição do serviço de telecomunicações.

II - O ICMS incide, tão somente, na atividade final, que é o serviço de 

telecomunicação propriamente dito, e não sobre o ato de habilitação do telefone 

celular, que se afi gura como atividade meramente intermediária.

III - O Convênio ICMS n. 69/98, ao determinar a incidência do ICMS sobre a 

habilitação de aparelho móvel celular, empreendeu verdadeira analogia extensiva 

do âmbito material de incidência do tributo, em fl agrante violação ao art. 108, § 

1º do CTN.

IV - Recurso ordinário provido. 

(RMS n. 11.368-MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, unânime, 

julgado em 13.12.2004).

Logo depois, no dia seguinte, precisamente, a Primeira Turma voltou a 

pronunciar-se pelo voto condutor do Ministro Teori Zavascki, sedimentando a 

tese da não-incidência, quando do julgamento do Recurso Especial n. 596.812-

RR.

Assim sendo, entendo que a questão em debate encontra-se pacifi cada, de 

forma a não mais gerar controvérsia, no que diz respeito ao tema à luz da Lei 

Complementar n. 87/1996 e da Lei n. 9.472/1997.

No que diz respeito à aplicação retroativa do Convênio ICMS n. 69/98, 

entendeu o Tribunal que o diploma não instituiu novo fato gerador ou nova base 

de cálculo, apenas consolidou a posição de que o ato da habilitação do telefone 

celular confi gura fato gerador do ICMS, incluindo-se, portanto, em sua base de 

cálculo os valores cobrados a esse título.

Segundo entendimento da Seção, a cláusula primeira do Convênio n. 

69/98 diz que os signatários fi rmaram entendimento no sentido de incluir 

na base de cálculo do ICMS, devido e cobrado nas prestações de serviço de 
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comunicação, os valores cobrados pelo acesso, adesão, ativação, habilitação, 

disponibilidade, assinatura e utilização dos serviços, como também os serviços 

suplementares e de facilidades adicionais, aplicados ao processo de comunicação, 

independentemente da denominação.

Entretanto, a Lei n. 87/1996 fez incidir o ICMS apenas sobre os serviços 

de comunicação, em cujo conceito se insiram os de telecomunicações, o que 

resulta na só incidência sobre os serviços de comunicação stricto sensu, o que não 

permite, pela tipicidade fechada do direito tributário, estende-lo a serviços de 

preparação como é o serviço de habilitação.

Em conclusão, deixou de existir a hipótese de incidência constante da 

cláusula primeira do Convênio n. 69/98, porque os serviços ali mencionados são 

apenas meios de viabilidade de acesso aos serviços de comunicação.

Com estas considerações, dou provimento ao recurso especial para reformar 

o acórdão impugnado, concedendo a segurança pleiteada pela Telebrasília 

Celular S/A.

RECURSO ESPECIAL N. 588.723-MG (2003/0170556-0)

Relatora: Ministra Denise Arruda

Recorrente: Telemig Celular S/A 

Advogado: Arnoldo Wald e outros

Recorrido: Estado de Minas Gerais 

Procurador: Ronald Magalhães de Sousa e outros

Sustentação oral: Marcus Vinícius Vita Ferreira, pela recorrente

EMENTA

Recurso especial. Tributário. ICMS. Telefonia móvel celular. 

Habilitação. Não-incidência de ICMS. Recurso provido.

1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do RMS n. 11.368-MT, em 13.12.2004, de relatoria do 

Sr. Ministro Francisco Falcão, fi rmou entendimento no sentido de que 
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não incide ICMS sobre o serviço de habilitação de telefonia móvel 

celular, porquanto a referida atividade não representa serviço efetivo 

de telecomunicação, não confi gurando, assim, fato gerador de ICMS.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso 

especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros José Delgado, Francisco Falcão, Luiz Fux e Teori 

Albino Zavascki votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Brasília (DF), 7 de março de 2006 (data do julgamento).

Ministra Denise Arruda, Relatora

DJ 27.3.2006

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Denise Arruda: Trata-se de recurso especial interposto 

por Telemig Celular S/A, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição 

Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, assim ementado:

ICMS - Incidência sobre a habilitação na telefonia celular. - De acordo com a Lei 

n. 9.472/1979, telecomunicação é um ato complexo, com fases independentes, 

que se inicia com a habilitação do aparelho, podendo incidir, portanto, o ICMS. 

- Diante do disposto no art. 146 do CTN, em se tratando de normas relativas ao 

lançamento, a inovação só se aplicará ao mesmo contribuinte se ocorrer fato 

gerador posteriormente à modifi cação. (fl . 304).

Opostos embargos de declaração, esses foram parcialmente acolhidos, para 

sanar erro material, esclarecendo-se que “a inclusão do valor da habilitação na 

base de cálculo do ICMS incidente sobre a prestação de serviços de comunicação 

a partir de 29 de junho de 1998, data em que foi publicado o convênio 69” (fl . 

334).
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No presente recurso especial, aponta a recorrente, primeiramente, ofensa 

ao art. 535 do CPC, na medida em que o acórdão recorrido não se pronunciou a 

respeito da questão da inclusão de ato preparatório na hipótese de incidência de 

ICMS. No mérito, aduz violação dos arts. 2º, III, e 12, VII, da LC n. 87/1996; 

60, caput e parágrafo único, da Lei n. 9.472/1997; e 146 do CTN, alegando que 

“somente os atos de execução do serviço de telecomunicações podem integrar 

a hipótese de incidência do ICMS, jamais os atos preparatórios como o é a 

habilitação” (fl s. 342-343), por não caracterizarem prestação de serviços de 

comunicação, nos termos da lei complementar em apreço.

Contra-razões apresentadas às fl s. 388-399.

Não tendo sido admitido o recurso na origem, subiram os autos, por força 

do provimento de agravo de instrumento pelo em. Ministro Humberto Gomes 

de Barros.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Denise Arruda (Relatora): Em relação à alegada 

violação do art. 535 do CPC, ressalte-se que a jurisprudência desta Corte 

é pacífi ca no sentido de que não viola tal dispositivo, nem nega prestação 

jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada 

um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação 

sufi ciente para decidir de modo integral a controvérsia, conforme ocorreu no 

acórdão em exame, não se podendo cogitar de sua nulidade. Nesse sentido, 

os seguintes julgados: AgRg no Ag n. 571.533-RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJ de 21.6.2004; AgRg no Ag n. 552.513-SP, 6ª Turma, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ de 17.5.2004; EDcl no AgRg no REsp n. 504.348-RS, 

2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 8.3.2004; REsp n. 469.334-SP, 

4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 5.5.2003; AgRg no Ag n. 

420.383-PR, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 29.4.2002.

No mérito, assiste razão à recorrente.

A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

RMS n. 11.368-MT, em 13.12.2004, de relatoria do Sr. Ministro Francisco 

Falcão, fi rmou entendimento no sentido de que não incide ICMS sobre o 

serviço de habilitação de telefonia móvel celular, porquanto a referida atividade 

não representa serviço efetivo de telecomunicação, não confi gurando, assim, fato 

gerador de ICMS. A decisão restou ementada nos seguintes termos:



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 6, (30): 293-352, agosto 2012 311

Tributário. ICMS. Incidência sobre a habilitação de telefones celulares. 

Impossibilidade. Atividade que não se constitui em serviço de telecomunicações. 

Analogia extensiva. Exigência de tributo sobre fato gerador não previsto em lei. 

Proibição. Art. 108, § 1º, do CTN.

I - No ato de habilitação de aparelho móvel celular inocorre qualquer serviço 

efetivo de telecomunicação, senão de disponibilização do serviço, de modo a 

assegurar ao usuário a possibilidade de fruição do serviço de telecomunicações.

II - O ICMS incide, tão somente, na atividade final, que é o serviço de 

telecomunicação propriamente dito, e não sobre o ato de habilitação do telefone 

celular, que se afi gura como atividade meramente intermediária.

III - O Convênio ICMS n. 69/98, ao determinar a incidência do ICMS sobre a 

habilitação de aparelho móvel celular, empreendeu verdadeira analogia extensiva 

do âmbito material de incidência do tributo, em fl agrante violação ao art. 108, § 

1º do CTN.

IV - Recurso ordinário provido. (RMS n. 11.368-MT, 1ª Seção, Rel. Min. Francisco 

Falcão, DJ de 9.2.2005, p. 182).

Nesse sentido passaram a decidir as Turmas de Direito Público desta 

Corte Superior:

Tributário. ICMS. Telefonia móvel celular. Habilitação.

1. Incabível a incidência do ICMS, nos termos do inciso III do artigo 2º da 

Lei Complementar n. 87/1996, posto que a habilitação não se confi gura como 

atividade considerada como serviço de telecomunicação.

2. Recurso especial improvido.

(REsp n. 659.312-AC, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19.9.2005, p. 280).

Tributário. ICMS. Telefonia móvel celular. Serviço de habilitação. Afastamento 

da exação. Legitimidade ad causam do contribuinte de fato.

1. Firmou-se nesta Corte jurisprudência no sentido de reconhecer a 

legitimidade que tem o consumidor para mover ação visando a afastar a exigência 

do ICMS, na condição de contribuinte de fato.

2. Pacifi cou-se, da mesma forma, o entendimento quanto à não incidência 

desse tributo sobre o serviço de habilitação do telefone móvel celular.

3. A uniformização deu-se a partir da interpretação do disposto no art. 2º, III, 

da LC n. 87/1996, o qual só contempla o ICMS sobre os serviços de comunicação 

stricto sensu, não sendo possível, pela tipicidade fechada do direito tributário, 

estender-se aos serviços meramente acessórios ou preparatórios à comunicação.

4. As previsões de incidência constantes da cláusula primeira do Convênio 

ICMS n. 69/98 não podem prevalecer, ante o disposto na Lei Complementar n. 

89/1996 e na Lei de Telecomunicações n. 9.472/1997.
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5. Recurso especial improvido.

(REsp n. 617.107-SP, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 29.8.2005, p. 273).

Tributário. ICMS. Telefonia móvel celular. Serviço de habilitação. Não-incidência.

1. A atividade de habilitação de telefone móvel celular não se enquadra no 

conceito de serviço de telecomunicação do art. 2º, III, da Lei Complementar n. 

87/1996 para fi ns de incidência de ICMS, sendo ilegítima a inserção dos valores 

pagos a esse título na base de cálculo do tributo, como o fez o Convênio ICMS n. 

69/98. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 596.812-RR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 14.2.2005, 

p. 144).

Assim, na linha da jurisprudência já consagrada neste Tribunal Superior, 

há de ser provido o apelo extremo, reconhecendo-se descabida a incidência de 

ICMS na operação de habilitação de telefone móvel celular.

Diante do exposto, o recurso especial deve ser parcialmente conhecido e, 

nessa parte, provido.

Custas ex legis.

Sem honorários (Súmulas n. 105-STJ e n. 512-STF).

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 589.631-MG (2003/0052596-0)

Relator: Ministro Castro Meira

Recorrente: Telemig Celular S/A 

Advogado: Hamilton Dias de Souza 

Recorrido: Estado de Minas Gerais 

Procurador: Ronald Magalhães de Sousa e outros

EMENTA

Tributário. ICMS. Serviços de telefonia de longa distância 

internacional (DDI). Operadora local. Legitimidade passiva.
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1. Até outubro de 1999, somente a Embratel estava autorizada 

a realizar ligações telefônicas internacionais (Discagem Direta 

Internacional - DDI). A partir de janeiro de 2000, a prestação do 

serviço passou a ser compartilhadas com a Intelig.

2. As operadoras locais de telefonia não prestam tais serviços, 

mas apenas faturam e arrecadam, na mesma conta que encaminham 

a seus clientes, os valores devidos à Embratel e à Intelig pelas ligações 

internacionais por elas realizadas. Os valores assim arrecadados não 

são contabilizados no ativo como receita, mas no passivo como “contas 

a pagar”.

3. Se a operadora local não é contribuinte ou responsável tributária 

do ICMS incidente sobre as ligações telefônicas internacionais, não 

pode fi gurar no pólo passivo da relação jurídica tributária somente 

por faturar, arrecadar e repassar o valor devido à Embratel ou à Intelig.

4. “Os serviços de telecomunicação internacional, para serem 

executados, exigem a utilização da rede fi xa local, da rede fi xa interurbana 

e da rede móvel. A utilização destas redes não passa, é bem de ver, de 

condição para a cabal prestação do serviço em tela. Na hipótese, não há 

falar, ainda, em prestação de serviço de telecomunicação internacional, 

que só se realiza quando a chamada se completa, em benefício de 

terceiro, no exterior. Por simplesmente viabilizar a prestação dos 

serviços em tela, a utilização das redes, inclusive de telefonia celular, 

não pode ser tributada por meio de ICMS. É que, juridicamente 

falando, ela se constitui numa mera etapa de sua prestação. Em síntese, 

a telecomunicação do Brasil para o exterior (atividade-fi m) pressupõe 

a realização de uma série de atividades acessórias (atividades-meio) 

que, pelo menos para fi ns tributários, não podem ser consideradas 

isoladamente” (Roque Antônio Carrazza, ICMS, Malheiros Editores, 

10ª edição, p. 174-177).

5. Atualmente, nos serviços de telefonia móvel celular, as ligações 

de longa distância internacional podem ser realizadas e concluídas 

pela operadora local, sem interferência ou participação da Embratel 

ou da Intelig. Entretanto, como em nenhum momento foi alegado nos 

autos que as prestações que se pretende tributar foram realizadas na 

sistemática atual, não há como adotar-se a premissa neste julgamento, 

sob pena de inaceitável inovação na lide e revolvimento de fatos, 

medida incompatível com o apelo especial, nos termos da Súmula n. 

7-STJ.
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6. Mérito do apelo prejudicado.

7. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Eliana 

Calmon e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Sustentaram oralmente Dra. Adriene Maria de Miranda, pela parte: recorrente: 

Telemig Celular S/A e Dra. Vanessa Saraiva de Abreu, pela parte: recorrido: 

Estado de Minas Gerais.

Brasília (DF), 12 de dezembro de 2006 (data do julgamento).

Ministro Castro Meira, Relator

DJ 27.2.2007

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Castro Meira: Cuida-se de recurso especial fundado 

exclusivamente na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição da 

República e interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

segundo o qual: a) o ICMS incide sobre o serviço telefônico de longa distância 

internacional (DDI) e b) a Telemig Celular S/A, ora recorrente, é parte legítima 

para responder pela incidência tributária.

O aresto recorrido recebeu a seguinte ementa: 

Ementa: Mandado de segurança. ICMS. Incidência sobre serviços de telefonia 

a longa distância (internacional). Prestação de serviço pela concessionária a seu 

usuário. Utilização de meios de comunicação de outras prestadoras. Irrelevância. 

Segurança denegada. Apelação improvida (fl . 475). 

Do voto condutor, destaca-se o fragmento seguinte:

Os casos de não incidência, com relação a serviços, dizem respeito àqueles 

destinados ao exterior (art. 30, II).
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Assim colocada a questão no âmbito da CF e legislação a ela complementar, 

passa-se ao exame da relação jurídica envolvendo a telecomunicação entre o 

usuário cliente da apelante conectando-se a outro ponto no exterior.

A toda evidência, existe aí uma prestação de serviço de comunicação, que 

não se confunde com qualquer outro serviço prestado pela concessionária ao 

usuário e que se sujeite à incidência do imposto, como por exemplo, o serviço 

de despertador ou de identificação de chamadas e caixa postal, que não se 

caracterizam como serviço de telefonia onerosa e tributável.

Quer a recorrente forçar a idéia de que, em tal caso, a prestadora do serviço 

não é ela, mas a Embratel, que dispõe da concessão para a telecomunicação 

internacional, com mera utilização da rede e equipamentos dela, Telemig, por 

força de convênio.

Mais que isso, destinando-se a um terminal telefônico no exterior, estar-se-ia 

diante de “prestação de serviço para o exterior”, enquadrando-se na vedação de 

incidência do ICMS estabelecida na LC n. 87/1996.

Nem uma coisa, nem outra.

Merece destaque, pela judiciosa acuidade e síntese do pensamento, a parte do 

parecer do honrado Promotor de Justiça, fl s. 406, enfatizando:

O consumidor contrata, apenas, a Impetrante. Esta, por sua vez, mantém 

contrato com a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel, 

que é responsável pela conclusão das ligações internacionais solicitadas à 

Impetrante.

Portanto, é a Impetrante que se utiliza dos serviços da Embratel, e não o 

contrário.

Com efeito, não se há confundir destino da ligação telefônica com destinatário 

ou usuário do serviço, que é o cliente da prestadora - assinante - que origina a 

chamada; o serviço é prestado a ele, que se faz responsável pela contraprestação 

tarifária.

É cediço que a concessão conferida à recorrente se acha circunscrita à sua área 

de operação, que é o território do Estado de Minas Gerais.

“Área de concessão”, no entanto, não impossibilita a interconexão da rede da 

apelante com as redes pública, fi xa, local, de outras localidades, dentro e fora do 

Estado e com outras móveis da mesma ou de localidades diversas.

O art. 60 da Lei n. 9.472/1997 defi ne o serviço de telecomunicações como o 

“conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação’ e o § 1º diz 

que telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção (...)”.

Disso se extrai que o usuário-cliente da prestadora, independentemente do 

destino da ligação que solicite através dela, estará na relação direta de prestação 

do serviço pela mesma, sendo desvaliosa nesse vínculo (prestação de serviço) a 

ocorrência ou não das chamadas interconexões de rede, em que a comunicação 
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se estabelece com outras operadoras locais de telefonia fi xa ou móvel, ou, ainda, à 

média ou longa distância nacional ou internacional.

E o tributo (ICMS) incide sobre a prestação de serviço de telecomunicação 

- pouco importando as interconexões técnicas de rede - e não sobre a ligação 

telefônica em si (física).

Assim, o serviço se considera prestado no local de origem da ligação, devido 

ao Estado respectivo o ICMS, salvo nos casos em que o destinatário da chamada 

se responsabiliza pela contraprestação tarifária, caso em que se torna o tomador 

do serviço, deslocando-se a base territorial do fato gerador para o Estado de 

situação da operadora desse usuário.

É que a simples interconexão de redes não possui o condão de deslocar a 

relação de direito material, consistente na prestação de serviço de comunicação e 

que confi gura o fato gerador do ICMS.

Tratam da interconexão a cláusula décima do contrato de concessão da 

apelante (fl s. 44) e o contrato celebrado entre a recorrente e a Embratel para esse 

fi m específi co (fl s. 89-141), sendo que, quanto a este último, a cláusula oitava e 

seus sub-itens certifi cam a relação bipolar de prestação de serviços entre essas 

empresas, sendo ambas, reciprocamente, prestadoras e tomadoras de serviços, 

uma da outra, na medida em que disponibilizam suas redes respectivas à parceira.

Essa relação, no entanto, é autônoma e não interfere na prestação de serviço 

de telecomunicação que cada uma delas presta a seus assinantes.

Na mesma medida em que a Embratel disponibiliza a conexão para o exterior 

de ligações originadas no sistema da apelante, esta, de seu turno, recebe 

chamadas direcionadas a portadores de telefones móveis, clientes da mesma, 

com utilização de sua rede para ligações que transitam naquela outra.

Assim, sob os dois aspectos da lide, não tem razão a apelante: 1º) nas ligações 

internacionais, solicitadas por clientes-usuários de sua rede, a prestação de 

serviços (fato gerador) se estabelece entre ela e aquele, sendo desinfluente 

o destino da chamada e as interconexões técnicas de rede necessárias ao 

estabelecimento da telecomunicação; 2º) sujeito passivo da obrigação tributária 

é a própria recorrente, tal como na prestação de serviço envolvendo ligações 

locais, entres localidades de sua área, entre sistema unicamente celular ou misto 

(celular-fi xo), ou interconectada a redes de localidades de outros Estados, etc., 

variações que não descaracterizam em nada a relação jurídico-tributária.

Com essas considerações, nego provimento à apelação (fl s. 479-482).

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.

Alega a recorrente, em preliminar, contrariedade ao art. 535 do CPC. 

Segundo entende o acórdão recorrido foi omisso quanto aos pontos aduzidos 

nos embargos de declaração.
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Das razões do recurso, consta o seguinte:

(...) esclareceu a ora Recorrente, quando da oposição dos embargos, que havia 

necessidade, principalmente, de ser examinada a aplicabilidade ao caso da regra 

de não incidência do ICMS sobre serviço que se concretiza no exterior, bem 

como a possibilidade de exigência de eventual imposto que se considere devido 

pela realização do serviço de comunicação internacional em face de empresa 

(Recorrente) que não o presta efetivamente, a teor dos dispositivos legais que são 

inclusive objeto do presente apelo, a fi m de possibilitar a admissão dos recursos 

a serem eventualmente interpostos para as Cortes Superiores, que exigem o 

prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados (fl . 500).

Quanto à ilegitimidade, alega a recorrente que o julgado contraria o 

disposto nos artigos 2º, inciso III, 3º, II, 4º, 6º e 32, I da LC n. 87/1996, além 

dos arts. 18, II, 94, § 1º, e 146 da Lei n. 9.472/1997.

Sustenta que somente a Embratel e a Intelig estão autorizadas a prestar 

o serviço de telefonia de longa distância internacional (DDI) e que apenas 

fatura e arrecada as tarifas respectivas, repassando toda a receita as verdadeiras 

prestadoras.

Noticia que apenas lhe cabe “a prestação de serviços de telefonia móvel 

celular na área do estado de Minas Gerais” (fl . 504). 

Defende que “ceder infra-estrutura à Embratel ou Intelig (...) não é prestar 

serviço de comunicação” (fl . 509) e, portanto, não está legitimada a ocupar o pólo 

passivo do ICMS relativamente às chamadas de longa distância internacional 

(DDI).

Sobre o mérito, sustenta que o acórdão viola o art. 3º, inciso II, e 32, I da 

LC n. 87/1996. Aduz que os serviços de DDI não se inserem no campo material 

de incidência do ICMS, em virtude da regra isentiva prevista nos dispositivos 

em destaque.

Salienta que, “tratando-se de serviço efetivamente prestado fora do 

território nacional, não pode a lei estadual alcança-lo para fi ns de tributação 

pelo ICMS” (fl . 516).

O recurso extraordinário foi simultaneamente interposto às fl s. 531-549.

O recorrido ofertou contra-razões às fl s. 266-276.

Admitido o recurso na origem (fl . 290), subiram os autos para julgamento.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Castro Meira (Relator): Não há no acórdão recorrido 

qualquer omissão.

O julgado manifestou-se sobre a “não-incidência do ICMS sobre o serviço 

que se concretiza no exterior”, bem como sobre a “possibilidade de exigência 

de eventual imposto que se considere devido pela realização do serviço de 

comunicação internacional em face de empresa (Recorrente) que não o presta 

efetivamente”, como demonstra, de modo exemplifi cativo, o seguinte excerto do 

voto condutor:

Assim, sob os dois aspectos da lide, não tem razão a apelante: 1º) nas ligações 

internacionais, solicitadas por clientes-usuários de sua rede, a prestação de 

serviços (fato gerador) se estabelece entre ela e aquele, sendo desinfluente 

o destino da chamada e as interconexões técnicas de rede necessárias ao 

estabelecimento da telecomunicação; 2º) sujeito passivo da obrigação tributária 

é a própria recorrente, tal como na prestação de serviço envolvendo ligações 

locais, entres localidades de sua área, entre sistema unicamente celular ou misto 

(celular-fi xo), ou interconectada a redes de localidades de outros Estados, etc., 

variações que não descaracterizam em nada a relação jurídico-tributária (fl . 482).

Nada havia, portanto, a aclarar no julgamento dos embargos, razão porque 

deve o apelo ser improvido quanto à alegada contrariedade ao art. 535 do CPC.

No tocante à sujeição passiva da empresa ao ICMS incidente sobre serviço 

de telefonia de longa distância internacional, prospera o recurso.

Em caso semelhante, esta Segunda Turma, assim decidiu:

Processual Civil e Tributário. ICMS. Serviços de telefonia internacional (DDI). 

Execução fi scal. Legitimidade passiva.

1. Até outubro de 1999, somente a Embratel estava autorizada a realizar 

ligações telefônicas internacionais (Discagem Direta Internacional - DDI).

2. Até então, as operadoras locais, que detinham o cadastro de usuários 

e realizavam a cobrança das ligações locais e intra-regionais, também eram 

responsáveis pela arrecadação, na mesma conta que encaminhavam a seus 

clientes, dos valores devidos à Embratel pelas ligações internacionais por ela 

realizadas. Essas operadoras não contabilizavam os valores arrecadados no ativo, 

como receita, mas no passivo como “contas a pagar”.

3. Se a operadora não era contribuinte ou responsável tributária do ICMS 

incidente sobre as ligações telefônicas internacionais, não poderia fi gurar no pólo 

passivo da execução somente por faturar, arrecadar e repassar o valor devido à 

Embratel.
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4. “Os serviços de telecomunicação internacional, para serem executados, 

exigem a utilização da rede fi xa local, da rede fi xa interurbana e da rede móvel. 

A utilização destas redes não passa, é bem de ver, de condição para a cabal 

prestação do serviço em tela. Na hipótese, não há falar, ainda, em prestação de 

serviço de telecomunicação internacional, que só se realiza quando a chamada 

se completa, em benefício de terceiro, no exterior. Por simplesmente viabilizar 

a prestação dos serviços em tela, a utilização das redes, inclusive de telefonia 

celular, não pode ser tributada por meio de ICMS. É que, juridicamente falando, 

ela se constitui numa mera etapa de sua prestação. Em síntese, a telecomunicação 

do Brasil para o exterior (atividade-fi m) pressupõe a realização de uma série de 

atividades acessórias (atividades-meio) que, pelo menos para fi ns tributários, não 

podem ser consideradas isoladamente” (Roque Antônio Carrazza, ICMS, Malheiros 

Editores, 10ª edição, p. 174-177).

5. Mérito do apelo prejudicado.

6. Recurso especial provido (REsp n. 804.939-RR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 

17.11.2006).

Na oportunidade, consignei o seguinte:

Alega a recorrente que: a) é parte ilegítima para fi gurar no pólo passivo da 

execução, pois, à época dos fatos controversos, não prestava serviços de DDI, 

mas apenas faturava, arrecadava e repassava o valor do serviço à Embratel, 

única autorizada a realizar o serviço; b) que o ICMS não incide sobre as ligações 

internacionais, em virtude da regra isentiva fi xada no art. 3º, II, da LC n. 87/1996. 

Quanto à preliminar de ilegitimidade, prospera o recurso.

A execução fiscal proposta pelo Estado de Roraima contra a recorrente 

refere-se a débitos de ICMS supostamente devidos de 1995 a 1998, referentes a 

chamadas internacionais. 

É incontroverso que, até outubro de 1999, somente a Embratel estava 

autorizada a realizar ligações telefônicas internacionais (Discagem Direta 

Internacional - DDI). 

À época dos fatos que ensejaram a execução, as operadoras locais, que 

detinham o cadastro de usuários e efetuavam a cobrança das ligações locais e 

intra-regionais, também eram responsáveis pela cobrança, na mesma conta que 

encaminhavam a seus clientes, dos valores devidos à Embratel pelas ligações 

internacionais por ela realizadas.

Assim, os valores eram cobrados e repassados à Embratel, a única autorizada 

a prestar serviços de telefonia internacional até 1999. As operadoras locais não 

contabilizavam os valores arrecadados no ativo, como receita, mas no passivo 

como “contas a pagar”.

Segundo o art. 121, parágrafo único, inciso I, do CTN, é contribuinte a pessoa 

que detém “relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo 
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fato gerador” da obrigação tributária. Como as operadoras locais não estavam 

autorizadas a prestar o serviço de telefonia internacional, de titularidade exclusiva 

da Embratel, não se ajustam ao conceito de contribuintes do ICMS.

Poderia a lei atribuir-lhes a condição de responsável tributário, já que eram 

responsáveis pelo faturamento do serviço.

Entretanto, inexistindo previsão legal específi ca de retenção do ICMS, não há 

como responsabilizar as operadoras locais pelo tributo incidente sobre serviços 

que não executaram nem estavam autorizadas a executar.

Na esteira do que preceitua o art. 128 do CTN, não há responsabilidade 

tributária presumida. A lei que estabelece a sujeição passiva indireta deve ser 

expressa, sob pena de infringir o princípio da legalidade e criar tributo sem lei que 

o estabeleça.

O dispositivo em destaque enuncia:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir 

de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira 

pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 

supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Consta dos autos documento elaborado pela Embratel, a pedido do Governo 

Norte-Americano, que dá conta da exclusividade do serviço DDI executado por 

essa empresa; fato que, aliás, é de conhecimento público e notório: 

A Embratel foi fundada em 1965 para prestar serviços telefônicos 

domésticos e internacionais de longa distância e foi a única fornecedora 

desses serviços no Brasil até 23 de janeiro de 2000. Nosso negócio consiste, 

principalmente, em oferecer serviços telefônicos domésticos de longa 

distância, Internet, dados e serviços internacionais no Brasil a companhias e 

consumidores (fl .108).

Até 1999 éramos o único fornecedor de serviços telefônicos 

internacionais de longa distância no Brasil. Então, a Anatel licenciou um 

novo concorrente, a Intelig, para fazer o mesmo serviço, competindo 

conosco. A Intelig iniciou as operações em 23 de janeiro de 2000 (fl . 111).

Implantamos totalmente o faturamento direto no primeiro trimestre 

de 2000. Antes dessa data, não faturávamos os serviços tradicionais de 

telefonia a nossos clientes fi nais. Em vez disso, os fornecedores de telefonia 

fi xa eram obrigados a efetuar o serviço de faturamento e cobrança sem 

custo para nós. As empresas regionais de telefonia fixa e de telefonia 

celular cobravam dos clientes todas as chamadas internacionais à longa 

distância, cobravam os pagamentos dos clientes e transferiam para nós 

os pagamentos de todas as chamadas inter-regionais, algumas chamadas 

intra-regionais e todas as chamadas internacionais à longa distância por 

nós efetuadas (fl . 113).
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Assim, se a recorrente não era contribuinte ou responsável tributária do ICMS 

incidente sobre as ligações telefônicas internacionais, não pode fi gurar no pólo 

passivo da execução somente por faturar, arrecadar e repassar o valor devido à 

Embratel.

Há decisões dos Conselhos de Contribuintes do Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais, reproduzidas nestes autos, que reconheceram, em situações análogas, 

que a Telerj e a Telemig, respectivamente, são partes ilegítimas para ocupar o pólo 

passivo da execução. Nesse sentido, os seguintes acórdãos:

ICMS. Débito apurado pelo faturamento. Serviço de comunicação 

internacional. Preliminar de nulidade do auto de infração, levantada pelo 

contribuinte, por ilegitimidade passiva tributária. Erro de pessoa.

Não se enquadrando a autuada como contribuinte do imposto na 

prestação, por terceiro, de serviço de comunicação internacional, nem como 

responsável por eventual débito do mesmo, ou ainda como contribuinte 

substituto, por ausência de dispositivos legais neste sentido, é nulo o 

lançamento de ofi cio por erro processualmente insanável na identifi cação 

do sujeito passivo da obrigação principal, parte ilegítima para fi gurar no 

pólo passivo da relação jurídico-tributária apontada na autuação (Recurso 

n. 17.653, Acórdão n. 3.696, Primeira Câmara, Relator Conselheiro Mário 

Cezar Franco, de 24.2.2000);

Responsabilidade tributária. Sujeito passivo. Eleição errônea. A Telemar não 

é contribuinte do ICMS nas prestações de serviços de telecomunicações na 

modalidade de longa distância internacional, cuja concessão é da Embratel. 

Na referida prestação, a Telemar não é responsável tributário por falta de lei 

(...) – Acórdão n. 14.071/2001, Segunda Câmara, Relator Conselheiro Mauro 

Heleno Galvão, julgado em 21.2.2001.

O Tribunal de origem entendeu que a concessionária local de telefonia, in casu 

a Telemar Norte Leste S/A, embora não fosse, à época, responsável pela conclusão 

da chamada internacional, participava do processo em sua fase primeira, já que 

disponibilizava os meios e equipamentos necessários à efetivação do serviço.

Mesmo que se considere correta essa premissa fi rmada no acórdão recorrido, 

ainda assim, não poderia a operadora local de telefonia, que não presta o serviço 

de DDI, ser responsabilizada por serviço meramente auxiliar e preparatório 

de ligação telefônica internacional, como bem observou o tributarista Roque 

Antônio Carrazza:

4.4. A intributabilidade por meio de ICMS da disponibilização dos 

meios materiais necessários à prestação dos serviços de telecomunicação 

internacional.

I - Os serviços de telecomunicação internacional, para serem executados, 

exigem a utilização da rede fi xa local, da rede fi xa interurbana e da rede 

móvel.
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A utilização destas redes não passa, é bem de ver, de condição para a 

cabal prestação do serviço em tela. Na hipótese, não há falar, ainda, em 

prestação de serviço de telecomunicação internacional, que só se realiza 

quando a chamada se completa, em benefício de terceiro, no exterior.

Por simplesmente viabilizar a prestação dos serviços em tela, a utilização 

das redes, inclusive de telefonia celular, não pode ser tributada por meio de 

ICMS. É que, juridicamente falando, ela se constitui numa mera etapa de sua 

prestação.

Em síntese, a telecomunicação do Brasil para o exterior (atividade-fi m) 

pressupõe a realização de uma série de atividades acessórias (atividades-

meio) que, pelo menos para fi ns tributários, não podem ser consideradas 

isoladamente.

É equivocado desmembrar estas atividades-meio necessárias à prestação 

do serviço de telecomunicação internacional (atividade-fim), como se 

fossem serviços de comunicação autônomos. Todas estão inseridas no 

serviço de telecomunicação internacional.

O que estamos querendo dizer é que nenhuma destas atividades-meio 

pode ser havida, em si mesma, como um serviço de comunicação. Todas são 

condições para a execução do serviço de telecomunicação internacional. 

São, se preferirmos, meros componentes (serviços auxiliares) do serviço ao 

qual se relacionam. Só justifi cam sua existência em função dele.

II - Desenvolvendo a idéia, sem estes serviços auxiliares o serviço 

de telecomunicação internacional remanesceria no campo das 

impossibilidades. Tais serviços auxiliares agregam-se de tal forma ao serviço 

principal, que dissociá-los implica fazer desaparecer este último.

Sentimo-nos confortáveis para escrever, neste passo, que tais 

serviços auxiliares são realidades acessórias em relação ao serviço de 

telecomunicação internacional, realidade principal. Nesta medida, integram 

o serviço ao qual se referem, não desfrutando, assim, de vida jurídica 

independente. 

Desvenda-se, pouco a pouco, que os serviços auxiliares que tornam 

possível a prestação do serviço de telecomunicação internacional (e que, 

portanto, dele são indissociáveis) não podem ser tributados isoladamente.

Queremos também registrar que eventual interpretação “mais elástica” 

da legislação não pode incluir no âmbito do ICMS as providências 

intermediárias que levam à prestação do serviço de telecomunicação 

internacional.

Insofismável, portanto, que exigir ICMS de quem realiza os 

procedimentos que levam à prestação do serviço em tela fere direito 

subjetivo fundamental dos contribuintes - qual seja, o de só serem 

tributados na forma e nos limites permitidos pela Constituição. É o caso 

de aqui invocarmos a clássica lição de Marnoco e Souza: “o valor de uma 
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Constituição não está tanto no que nela se encontra disposto, como no 

modo como ela é aplicada”.

Em suma, não podem ser alvo de ICMS as etapas necessárias à prestação 

do serviço de telecomunicação internacional.

As atividades acessórias (atividades-meio), como as de utilização ou 

disponibilização de equipamentos, são essenciais à atividade fim de 

prestação do serviço de telecomunicação internacional, nela se incluindo, 

indissociavelmente. Logo, não podem ser consideradas isoladamente para 

fi ns de incidência do ICMS.

In casu, está-se apenas colocando à disposição dos usuários o aparato 

para que a prestação do serviço de telecomunicação internacional ocorra. 

Isto, porém, não é sufi ciente para fazer nascer a obrigação de recolher ICMS.

Temos, na espécie, apenas atividades-meio, necessárias ao atingimento 

do propósito fi nal: a prestação do serviço de telecomunicação internacional. 

III - E nem se diga que estas atividades-meio têm um preço para 

serem levadas avante, ou seja, possuem dimensão econômica, podendo, 

destarte, ser avaliadas em pecúnia. O que importa considerar, no entanto, 

é sua inserção como etapa inafastável da prestação dos serviços de 

telecomunicação.

Observamos que em inúmeros serviços há atividades-meio cujo custo 

é direta ou indiretamente agregado à atividade-fi m. Mas isto não pode 

conduzir ao absurdo de se pretender tomar aquelas isoladamente, como se 

cada uma delas fora, inclusive para efeitos tributários, dissociada daquela 

que constitui a atividade-fi m (Roque Antônio Carrazza, ICMS, Malheiros 

Editores, 10ª edição, p. 174-177).

Em sentido análogo, foi o entendimento adotado pelo MM. Juiz de Direito da 

8ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista, na seguinte passagem da sentença:

Veja-se que a utilização da rede telefônica local para realização 

de chamadas de longa distância internacional (DDI) não passa de uma 

condição para a realização do serviço em tela.

Assim, a disponibilização dos equipamentos são essenciais à atividade 

fim do serviço de telecomunicação internacional, nela se incluindo 

indissociavelmente.

Logo, no período em execução, a embargante não praticou o fato 

imponível, mas apenas executou etapas necessárias à sua execução pela 

Embratel ou Intelig (fl . 368).

Como se observa, ainda que as concessionárias locais de telefonia executem 

atividade-meio à consecução da discagem telefônica internacional, não podem 

ser tributadas isoladamente por esse serviço.
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Assim, qualquer que seja o ângulo de exame, sob a perspectiva do elemento 

subjetivo ou do elemento material da obrigação tributária, a conclusão será a 

mesma: a de que as operadoras locais, que não executam ligações telefônicas 

internacionais, não podem ser tributadas pelo ICMS quanto a esse serviço.

Não há fato imponível (elemento material da obrigação tributária), pois 

os serviços da concessionária local de telefonia são meramente auxiliares e 

preparatórios do serviço tributado, que é executado por outra empresa.

Sob o prisma da sujeição passiva (elemento subjetivo), poderia a lei ter 

imputado à concessionária local a responsabilidade pela retenção do imposto, 

já que os serviços DDI são cobrados em suas faturas e, de certa forma, está ela 

atrelada ao fato gerador da obrigação tributária.

Entretanto, se não há previsão legal específi ca, não há como tributá-la, pois 

o art. 128 do CTN diz que a responsabilidade tributária deve ser expressa, não 

podendo ser presumida em lei. 

Dessarte, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, resta 

prejudicado o mérito do recurso especial.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, restabelecendo-se as 

verbas sucumbenciais fi xadas na sentença.

É como voto.

Na hipótese, a recorrente impetrou mandado de segurança preventivo 

para não ser autuada e executada por débitos de ICMS referentes as ligações 

telefônicas internacionais de longa distância (DDI), serviço prestado com 

exclusividade pela Embratel até 1999 e hoje executado em parceria com a Intelig.

Diferentemente do que asseverou o acórdão recorrido, os serviços da 

concessionária local de telefonia são meramente auxiliares e preparatórios do 

serviço tributado, que é executado por outra empresa. Assim, se não houver lei 

fi xando responsabilidade tributária da empresa local, não há como tributá-la, 

pois não realiza o núcleo material da hipótese de incidência tributária.

Atualmente, com o desenvolvimento de novas tecnologias, a telefonia 

móvel celular opera também o serviço de longa distância internacional, que 

hoje pode ser realizado e concluído pela operadora local, sem interferência ou 

participação da Embratel ou da Intelig.

Como em nenhum momento foi alegado nos autos que as prestações 

que se pretende tributar foram realizadas na sistemática atual, não há como 

adotar-se a premissa neste julgamento, sob pena de inaceitável inovação na lide 

e revolvimento de fatos, medida incompatível com o apelo especial, nos termos 

da Súmula n. 7-STJ. 
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Acolhida a questão preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, resta 

prejudicado o mérito do recurso especial.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.

É como voto. 

RECURSO ESPECIAL N. 680.831-AL (2004/0110224-4)

Relator: Ministro João Otávio de Noronha

Recorrente: Telasa Celular S/A 

Advogado: José Nelson Vilela Barbosa Filho e outros

Recorrido: Estado de Alagoas 

Procurador: Aluisio Lundgren Correa Regis e outros

EMENTA

Tributário e Processual Civil. Violação do art. 535 do CPC. 

Inexistência. ICMS. “Serviços de telecomunicação”. Convênio n. 

69/98. Cláusula primeira. Ilegalidade.

1. A teor do disposto no art. 535 do CPC, inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, 

devem ser os embargos declaratórios rejeitados.

2. O STJ tem decidido que as atividades meramente preparatórias 

ou de acesso aos serviços de comunicação não podem ser entendidas 

como “serviço de telecomunicação” propriamente dito, de modo que 

estão fora da incidência tributária do ICMS.

3. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Sr. 
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Ministro Relator. Os Srs. Ministros Castro Meira, Francisco Peçanha Martins e 

Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Franciulli Netto.

Sustentou oralmente o Dr. José Nelson Vilela Barbosa Filho pela 

recorrente, Telasa Celular S/A.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. 

Brasília (DF), 27 de setembro de 2005 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJ 17.10.2005

RELATÓRIO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Cuida-se de recurso especial 

interposto por Telasa Celular S/A com fundamento no art. 105, inciso III, alínea 

a e c da Constituição Federal, contra acórdão proferido em sede de apelação pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. O julgado restou assim ementado:

Apelação cível. Constitucional. Tributário. Convênio. Interpretação da legislação 

infraconstitucional. Possibilidade. Incidência do art. 100, IV, CTN. Tributo e base 

de cálculo criados por Lei Complementar. Incidência dos art. 2º, III, e art. 12, VII, 

ambos da Lei Complementar n. 87/1996, dos arts. 146, 150, I, 155, II, todos da 

CF/1988, c.c. o art. 97, I e II, CTN. Tomou-se conhecimento do recurso para, à 

unanimidade de votos, negar-lhe provimento (fl . 219).

Seguiu-se, então, o julgamento dos embargos de declaração, que foram 

rejeitados nos seguintes termos:

Embargos de declaração. Processual Civil. Escopo de rediscutir a matéria já 

julgada. Inexistência de contradição. Impossibilidade. Incidência do art. 535, I, 

CPC, in casu. Tomou-se conhecimento do recurso especial para, à unanimidade de 

votos, rejeitá-los (fl . 236).

Infere-se dos autos que Telasa Celular S/A propôs ação ordinária 

objetivando a exclusão dos serviços por ela prestados que não se enquadram na 

defi nição de serviços de telecomunicação da base de cálculo do ICMS devido. 

Para tanto, sustenta a ilegalidade e a inconstitucionalidade do Convênio ICMS 

n. 69/98, visto que referido acordo previu hipóteses de fatos geradores não 

contemplados na Carta Maior.
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O pedido foi julgado improcedente no juízo de primeiro grau, tendo o 

réu interposto recurso de apelação, que acabou improvido por unanimidade 

pela Primeira Câmara Cível. Interposto embargos declaratórios, foram eles 

rejeitados por unanimidade pelo mesmo órgão do Tribunal de Justiça do Estado 

de Alagoas nos termos do acórdão retro sumariado.

Irresignada, a contribuinte interpõe o presente recurso especial, no qual, 

preliminarmente, pugna pela redistribuição dos autos por prevenção, em razão 

da matéria, ao Exmo. Ministro Humberto Gomes de Barros, na forma do caput 

e § 4º do art. 71 do Regimento Interno desta Corte. Em seguida, sustenta que 

o acórdão recorrido negou vigência aos arts. 535, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil; 1º e 4º, § 2º, ambos da Lei Complementar n. 24/1975; 60, § 

1º, e 61, § 1º, ambos da Lei Federal n. 9.472/1997; 2º, inciso III, e 12, inciso 

VII, ambos da Lei Complementar n. 87/1996; art. 6º, item 52º, do Decreto n. 

97.057/1988; 97, incisos II, III e IV, e § 1º, do Código Tributário Nacional, 

além de dar a lei federal interpretação divergente da que lhe havia atribuído este 

Superior Tribunal de Justiça.

Contra-razões apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso.

Admitido o recurso na origem (fl s. 391-394), subiram os autos à apreciação 

deste Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): Como visto no relatório, 

a recorrente, primeiramente, pugna pela redistribuição dos autos por prevenção, 

em razão da matéria, ao Ministro Humberto Gomes de Barros, com fulcro no 

art. 71 do regimento interno desta Corte, in verbis:

Art. 71 - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus e 

do recurso torna preventa a competência do relator para todos os recursos 

posteriores, tanto na ação quanto na execução referentes ao mesmo processo; 

e a distribuição do inquérito e da notícia-crime, bem como a realizada para efeito 

da concessão de fi ança ou de decretação de prisão preventiva ou de qualquer 

diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a da ação penal (sem negrito 

no original).

Consoante informa a própria recorrente, o referido julgado de relatoria do 

ilustre Ministro Humberto Gomes de Barros é o Recurso Especial n. 402.047, 
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no qual fi guram como recorrente Telebrasília - Telecomunicações de Brasília S/A 

e, como recorrido, o Estado de Minas Gerais. Verifi ca-se, pois, a carência dos 

requisitos mínimos exigidos pelo regimento interno, daí porque indefi ro o 

pedido preliminar.

Não constato a alegada ofensa ao art. 535 do CPC, visto que o acórdão 

proferido no julgamento da apelação manifestou-se de forma clara, expressa 

e motivada acerca das questões suscitadas, concluindo pela legalidade e 

constitucionalidade da cláusula primeira do Convênio n. 69/98. Com efeito, 

escorreito o julgado que rejeitou os embargos declaratórios, uma vez que não 

havia nenhuma omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 

Quanto à questão de fundo, discute-se a legalidade ou não da inclusão 

na base de cálculo do ICMS – conforme previsto pelo Convênio ICMS n. 

69/98 – das atividades de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, 

assinatura, entre outras, de aparelhos de telefonia móvel. No modo de entender 

da ora recorrente, tais atividades não estão compreendidas na prestação de 

serviço de telecomunicação, sendo ilegal e inconstitucional a a cobrança da 

exação nos moldes em que instituída pelo referido convênio.

A matéria já foi apreciada nesta Corte, que fi rmou entendimento no 

sentido da tese defendida pela recorrente. Com efeito, tem decidido este STJ que 

as atividades meramente preparatórias ou de acesso aos serviços de comunicação 

não podem ser entendidas como “serviço de telecomunicação” propriamente 

dito, de modo que estão fora da incidência tributária do ICMS. Por conseguinte, 

não tem respaldo legal a cláusula primeira do Convênio n. 69/98, que inclui as 

referidas atividades preparatórias na base de cálculo do ICMS-comunicação. 

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

Tributário. ICMS. “Serviços de comunicação”. Conceito. Incidência. Ampliação 

da base de cálculo. Cláusula primeira do Convênio n. 69/98.

1. Há “serviço de comunicação” quando um terceiro, mediante prestação 

negocial-onerosa, mantém interlocutores (emissor/receptor) em contato “por 

qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza”. 

Os meios necessários à consecução deste fi m não estão ao alcance da incidência 

do ICMS-comunicação.

2. A hipótese de incidência do ICMS-comunicação (LC n. 87/1996; art. 2º, 

III) não permite a exigência do tributo com relação a atividades meramente 

preparatórias ao “serviço de comunicação” propriamente dito, como são aquelas 

constantes na Cláusula Primeira do Convênio ICMS n. 69/98. 

3. No Direito Tributário, em homenagem ao Princípio da Tipicidade Fechada, 

a interpretação sempre deve ser estrita, tanto para a concessão de benefícios 
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fi scais, quanto para exigência de tributos. À míngua de Lei não é lícita a dilatação 

da base de cálculo do ICMS-comunicação implementada pelo Convênio ICMS n. 

69/98 (art. 97, § 1º, do CTN).

4. Recurso provido. (Primeira Turma, REsp n. 402.047-MG, relator Ministro 

Humberto Gomes de Barros, DJ de 9.12.2003).

Tributário. ICMS. Incidência sobre a habilitação de telefones celulares. 

Impossibilidade. Atividade que não se constitui em serviço de telecomunicações. 

Analogia extensiva. Exigência de tributo sobre fato gerador não previsto em lei. 

Proibição. Art. 108, § 1º, do CTN.

I - No ato de habilitação de aparelho móvel celular inocorre qualquer serviço 

efetivo de telecomunicação, senão de disponibilização do serviço, de modo a 

assegurar ao usuário a possibilidade de fruição do serviço de telecomunicações.

II - O ICMS incide, tão somente, na atividade final, que é o serviço de 

telecomunicação propriamente dito, e não sobre o ato de habilitação do telefone 

celular, que se afi gura como atividade meramente intermediária.

III - O Convênio ICMS n. 69/98, ao determinar a incidência do ICMS sobre a 

habilitação de aparelho móvel celular, empreendeu verdadeira analogia extensiva 

do âmbito material de incidência do tributo, em fl agrante violação ao art. 108, § 

1º do CTN.

IV - Recurso ordinário provido. (Primeira Seção, RMS n. 11.368-MT, relator 

Ministro Francisco Falcão, DJ de 9.2.2005).

Tributário. ICMS. Telefonia móvel celular. Serviço de habilitação. Não-incidência. 

1. A atividade de habilitação de telefone móvel celular não se enquadra no 

conceito de serviço de telecomunicação do art. 2º, III, da Lei Complementar n. 

87/1996 para fi ns de incidência de ICMS, sendo ilegítima a inserção dos valores 

pagos a esse título na base de cálculo do tributo, como o fez o Convênio ICMS n. 

69/98. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção.

2. Recurso especial provido. (Primeira Turma, REsp n. 596.812-RR, relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 14.2.2005).

A propósito, cito ainda excertos do voto-vista que proferi no julgamento 

dos Embargos de Declaração no Agravo no REsp n. 330.130-DF, da relatoria 

do Ministro Castro Meira:

(...)

Com base nessas constatações, conheço do recurso, passando desde já ao 

exame da questão de fundo, que consiste em se averiguar a legitimidade da 

cobrança da exação sobre o procedimento de “habilitação”, nos moldes em que 

instituída pelo Convênio ICMS n. 69/98, fi rmado no âmbito do Confaz.
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Para solucionar a controvérsia, faz-se necessário indagar em que medida os 

procedimentos de “habilitação” há de ser visto ou entendido como “serviço de 

telecomunicação”.

Dispõe o art. 2º da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir):

Art. 2º O imposto incide sobre:

(...)

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 

inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 

repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

Por seu turno, o art. 60 da Lei n. 9.472/1997 (Lei Geral das Telecomunicações) 

assim prescreve:

Art. 60 - Serviço de Telecomunicação é o conjunto de atividades que 

possibilita a oferta de telecomunicação.

§ 1º - Telecomunicação é transmissão, emissão ou recepção, por 

fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo 

eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou 

informações de qualquer natureza.

§ 2º - omissis.

Da análise conjugada dos citados preceptivos legais afere-se que 

o procedimento de “habilitação” do usuário aos serviços de telefonia móvel 

somente representaria fato passível de ensejar a tributação do ICMS nos termos 

previstos no art. 2º, inciso III, da LC n. 87/1996 – e, desse modo, capaz de legitimar 

a regra estampada no Convênio do Confaz –, se inserido no conceito de “serviço 

de telecomunicação” ditado pelo art. 60, § 1º, da LGT.

Não vejo, sinceramente, como acolher a tese de que um procedimento 

tipicamente protocolar como é o de “habilitação” do usuário, cuja finalidade 

prende-se ao aspecto preparatório e estrutural da prestação do serviço, possa 

ser considerado atividade-fi m, sem a qual restariam inviabilizados os serviços de 

telecomunicações. 

A propósito do tema, o Ministro Humberto Gomes de Barros, ao relatar 

o Recurso Especial n. 402.047-MG (DJ de 9.12.2003), bem esclarece que “há 

‘serviço de comunicação’ quando um terceiro, mediante prestação negocial-

onerosa, mantém interlocutores (emissor/receptor) em contato ‘por qualquer 

meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, 

a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza’. Os meios 

necessários à consecução deste fim não estão ao alcance da incidência do 

ICMS-comunicação”. Mais adiante, complementa: “A hipótese de incidência do 

ICMS-comunicação (LC n. 87/1996; art. 2º, III) não permite a exigência do tributo 

com relação a atividades meramente preparatórias ao ‘serviço de comunicação’ 
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propriamente dito, como são aquelas constantes na Cláusula Primeira do 

Convênio ICMS n. 69/98. Tais serviços confi guram, apenas, meios de viabilidade 

ou de acesso aos serviços de comunicação. Assim, estão fora da incidência 

tributária do ICMS.”

Também é digna de registro a premissa que norteou o voto da Ministra Eliana 

Calmon no Recurso Especial n. 456.650-PR (em que se questionava a incidência 

do ICMS sobre serviços de provedores de internet), do seguinte teor: “serviços de 

comunicação, para fi ns de ICMS, são serviços de transmissão de mensagens entre 

pessoas, por determinado veículo, a título oneroso”. 

Note-se, por fi m, que partiu do próprio ente estatal encarregado da fi scalização 

e regulamentação do setor de telecomunicações – a Agência Nacional de 

Telecomunicações – a iniciativa de, ciente dos naturais equívocos do Fisco quanto 

à interpretação da norma do art. 60 da Lei n. 9.472/1997, balizar o conceito 

ali inserido, o que se deu por meio da edição da Resolução Anatel n. 73, de 

25.11.1998, que, ao aprovar o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, 

excluiu expressamente a “habilitação” do rol de procedimentos passíveis de 

configurar “serviço de telecomunicação”. Confira-se o disposto no art. 3º do 

indigitado diploma regulamentador:

Art. 3º - Não constituem serviços de telecomunicações:

I - omissis;

II - a atividade de habilitação ou cadastro de usuário e de equipamento 

para acesso a serviços de telecomunicações;

III - omissis.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, de modo a excluir 

do campo de incidência do ICMS o procedimento de “habilitação” nos serviços de 

telefonia móvel. 

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 703.695-PR (2004/0161154-8)

Relator: Ministro Luiz Fux

Recorrente: Sercomtel S.A. - Telecomunicações

Advogado: Romeu Saccani e outros
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Recorrido: Estado do Paraná

Procurador: Júlio César Ribas Boeng e outros

EMENTA

Tributário. Incidência de ICMS sobre habilitação de aparelho 

de telefonia celular. Inocorrência. Precedentes desta Corte. Processual 

Civil. Ação cautelar. Caução para suspensão da exigibilidade de 

crédito fi scal. Possibilidade. Violação ao art. 535, II, do CPC. Expressa 

manifestação do Tribunal a quo sobre o thema iudicandum.

1. Inocorrência de violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto 

o Tribunal a quo, ainda que de forma sucinta, tratou da questão da 

incidência de ICMS sobre a habilitação de telefones móveis, ao 

afi rmar que a cobrança do ICMS sobre serviço de habilitação de 

telefonia móvel celular, tem apoio legal, nos termos do artigo 155, I, 

b, da Constituição Federal, Lei Estadual n. 8.933/1989 e no convênio 

ICMS n. 69/98 - Confaz.

2. É cediço que o magistrado não está obrigado a rebater um a 

um os argumentos expostos pelas partes, desde de que a decisão por 

ele proferida esteja devidamente fundamentada (precedentes: AgRg 

no REsp n. 593.939-SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 

publicado no DJ em 31 de maio de 2004, AgRg no REsp n. 676.448-

SP, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, publicado no 

DJ em 16 de maio de 2005, REsp n. 703.658-MG, Relator Ministro 

Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, publicado no DJ em 9 de maio 

de 2005.

3. A Corte assentou o entendimento de que não incide ICMS 

sobre a habilitação de telefone móvel celular, posto ato pelo qual se 

possibilita a efetiva prestação do serviço. Destarte, depreende-se da 

leitura do III, art. 2º, da Lei Complementar n. 87/1996 que o ICMS 

possui campo de incidência somente sobre os serviços de comunicação, 

propriamente ditos.

4. O Convênio ICMS n. 69/98, dilargou o campo de incidência 

do ICMS quando incluiu em sua cláusula primeira o serviço de 

habilitação, sendo certo que só poderia tê-lo feito por meio de Lei 

Complementar. Na verdade, como exposto pela Recorrente às fl s. 62, 

não há Lei que determine a incidência do ICMS sobre a habilitação 

telefônica (precedentes: REsp n. 525.788-DF, Relatora Ministra 
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Eliana Calmon, Segunda Turma, publicado no DJ em 23 de maio de 

2005, REsp n. 596.812-PR, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, publicado no DJ em 14 de fevereiro de 2005, RMS 

n. 11.368-MT, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, 

publicado no DJ em 9 de fevereiro de 2005.

5. A incidência de ICMS nas habilitações de telefone móvel 

já foi pacifi cada por esta Corte de forma favorável à pretensão da 

recorrente, revelando o fumus boni iuris, de forma a inexistir óbice para 

concessão da ordem liminar pleiteada, no sentido da suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso 

especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Teori Albino Zavascki, Denise Arruda, José Delgado 

e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de setembro de 2005 (data do julgamento).

Ministro Luiz Fux, Presidente e Relator

DJ 10.10.2005

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luiz Fux: Trata-se de recurso especial interposto por 

Sercontel S/A Telecomunicações contra acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de 

Justiça Paranaense, que assim restou ementado:

Ação cautelar. Liminar indeferida autor que almejava, de plano, a inexigibilidade 

de crédito tributário e o fornecimento imediato de certidão positiva com efeitos 

de negativa (art. 206 do CTN). Retratação posterior do juízo a quo, para atender 

o segundo pedido. Recurso prejudicado neste particular aspecto. Ausência in 

casu da fumaça do bom direito, para atender o primeiro pedido. ICMS sobre 

habilitação de telefonia móvel celular. Precedentes no STJ.
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1. Para concessão de liminar é necessária a fumaça do bom direito, ainda mais 

porque é contra o Estado, onde o interesse coletivo é premente. Respeito a Lei n. 

8.437/1992.

2. In casu, tendo-se, em juízo superfi cial, que a habilitação de telefone celular 

móvel constitui prestação de serviço de comunicação, passível de incidência do 

ICMS, não se pode impor de plano ao Estado a inexibilidade do tributo.

3. Agravo conhecido em parte e neste aspecto improvido (fl s. 377).

Em sede de ação cautelar preparatória, a ora recorrente pleiteou concessão 

de ordem liminar com o fim de: (i) suspender a exigibilidade do crédito 

tributário contido no auto de infração n. 6.213415-1 e (ii) obrigar a Fazenda 

Estadual Paranaense a emitir certidões positivas com efeito de negativas de 

débito enquanto perdurasse a ação ordinária principal, que oportunamente 

deveria ser distribuída.

O Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Londrina-PR entendeu por bem 

indeferir o requerimento da autora, ora recorrente, expondo que o art. 155, 

II, da Constituição Federal prevê como fato gerador do ICMS operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior (omissis) portanto sujeito à incidência do ICMS a prestação de serviço de 

comunicação (fl s. 246-248). Asseverou ainda, com relação a caução prestada em 

sede cautelar, que os bens não se prestavam ao fi m perquirido pela recorrente, 

pois, como de utilização bastante restrita, não eram de fácil comercialização, 

e que o método pelo qual se chegou ao valor dos bens caucionados não foram 

devidamente explicitados nos autos.

A recorrente, inconformada, interpôs agravo de instrumento dirigido ao 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo distribuído à 2ª Câmara 

Cível 

Quando noticiada a interposição de agravo de instrumento, ex vi do art. 

526 do CPC, o Juízo singular acabou por reconsiderar sua decisão em parte, 

determinado à Fazenda Paranaense que emitisse certidões positivas com efeito 

de negativas de débito (fl . 308).

Ante a perda parcial de objeto, o agravo de instrumento interposto pela 

ora recorrente foi conhecido parcialmente, e, nessa parte, restou improvido, pois 

a cobrança de ICMS, por ocasião de habilitação de linha para telefonia celular, 

encontra previsão no art. 155, I, da Carta Magna, na Lei Estadual n. 8.933/1989 

e no Convênio ICMS n. 69/98, somado ao fato de que a habilitação de telefone 
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móvel celular constitui prestação de serviço de comunicação passível da incidência do 

imposto (fl s. 377-382).

Por entender que o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça Paranaense não enfrentou todas as questões ventiladas na 

razões do agravo de instrumento, a Recorrente manejou embargos declaratórios 

(fl s. 386-394).

Em decisão unânime (fl s. 425-429), a Segunda Câmara do Tribunal de 

Justiça do Paraná negou provimento aos embargos declaratórios, argumentando, 

para tanto, que não há qualquer omissão a ser sanada e que a intenção da 

recorrente é nova apreciação de questão já decida.

Na via especial (fl s. 433-465), a recorrente fundamentou seu recurso no 

art. 105, III, a e c da Constituição Federal. Pela alínea a do permissivo alegou 

violação do art. 535, II, do CPC. Relativamente à alínea c colacionou o acórdão 

referente ao REsp n. 402.047-MG, oriundo da Primeira Turma desta Corte, 

relatado pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, a fim de demonstrar o 

dissenso constante do acórdão recorrido.

A Fazenda Paranaense, em suas contra-razões às fl s. 552-555, alegou 

questões de inadmissibilidade do recurso especial, clamando pela aplicação das 

Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do STF, e da n. 211, desta Corte. Asseverou 

ainda que a demonstração analítica de divergência entre os julgados não foi 

realizada na forma pela qual prescreve a Legislação Instrumental Brasileira, não 

sendo possível a admissão do apelo extremo.

O recurso especial foi admitido na origem, conforme certifi cado à fl . 568.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luiz Fux (Relator): Preliminarmente, verifica-se 

inocorrência de violação do art. 535, II, do CPC, porquanto o Tribunal a quo, 

ainda que de forma sucinta, tratou da questão da incidência de ICMS sobre a 

habilitação de telefones móveis, ao afi rmar que a cobrança do ICMS sobre serviço 

de habilitação de telefonia móvel celular, tem apoio legal, nos termos do artigo 155, I, 

b, da Constituição Federal, Lei Estadual n. 8.933/89 e no convênio ICMS n. 69/98 

- Confaz.
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É cediço que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os 

argumentos expostos pelas partes, desde de que a decisão por ele proferida esteja 

devidamente fundamentada.

Este é o posicionamento da Corte Especial que se extrai dos seguintes 

julgados:

Processual Civil. Violação do art. 535 do CPC. Inocorrência. Matrícula em creche.

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora 

sucintamente, pronuncia-se de forma clara e sufi ciente sobre a questão posta 

nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os 

argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham 

sido sufi cientes para embasar a decisão.

2. Agravo Regimental desprovido (AgRg no REsp n. 593.939-SP, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma, publicado no DJ em 31 de maio de 2004).

Tributário e Constitucional. Cofi ns. Omissão no acórdão recorrido. Inocorrência. 

Alteração da base de cálculo. Lei n. 9.718/1998. Acórdão recorrido centrado 

em fundamento de cunho eminentemente constitucional. Impossibilidade de 

apreciação pela via eleita do especial.

I - Não houve a violação ao art. 535 do CPC, declarada pela agravante, 

porquanto o Tribunal recorrido, ao decidir a contenda, utilizou os argumentos e 

regramentos que entendeu sufi cientes, solucionando a questão dita controvertida 

como lhe foi apresentada, inexistindo qualquer omissão, visto que enfrentada 

a questão da alteração do conceito de faturamento, modifi cação veiculada pela 

Lei n. 9.718/1998, que segundo o acórdão recorrido em nada afrontou o texto 

constitucional.

II - O Tribunal a quo, ao apreciar a matéria referente à ampliação da base de 

cálculo e da majoração da alíquota da Cofi ns, pela Lei n. 9.718/1998, cingiu-se à 

interpretação de regramentos e princípios constitucionais, afastando, ipso facto, a 

apreciação da questão pelo Superior Tribunal de Justiça.

III - Agravo regimental improvido (AgRg no REsp n. 676.448-SP, Relator Ministro 

Francisco Falcão, Primeira Turma, publicado no DJ em 16 de maio de 2005).

Tributário e Processual Civil. Violação ao art. 535, do CPC. Omissão. Inocorrência 

repetição de indébito. Correção monetária. Selic. Legalidade. Juros.

1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa em negativa de prestação 

jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada 

um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação 

sufi ciente para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. Nos casos de repetição de indébito tributário, a orientação prevalente no 

âmbito da 1ª Seção quanto aos juros pode ser sintetizada da seguinte forma: 

(a) antes do advento da Lei n. 9.250/1995, incidia a correção monetária desde 
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o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula n. 162-STJ), 

acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula n. 188-STJ), 

nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei n. 

9.250/1995, aplica-se a Taxa Selic desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, 

a partir de 1º.1.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro 

índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a Selic inclui, a um só 

tempo, o índice de infl ação do período e a taxa de juros real.

3. Recurso especial a que se dá parcial provimento (REsp n. 703.658-MG, 

Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, publicado no DJ em 9 de 

maio de 2005).

Tendo como arrimo os precedentes deste Corte, deixo de admitir o recurso 

especial fundando na alínea a do permissivo constitucional.

A Corte assentou o entendimento de que não incide ICMS sobre a 

habilitação de telefone móvel celular, posto ato pelo qual se possibilita a efetiva 

prestação do serviço. Destarte, depreende-se da leitura do III, art. 2º, da Lei 

Complementar n. 87/1996 que o ICMS possui campo de incidência somente 

sobre os serviços de comunicação, propriamente ditos.

O Convênio ICMS n. 69/98, dilargou o campo de incidência do ICMS 

quando incluiu em sua cláusula primeira o serviço de habilitação, sendo certo 

que só poderia tê-lo feito por meio de Lei Complementar. Na verdade, como 

exposto pela Recorrente às fl s. 62, não há Lei que determine a incidência do ICMS 

sobre a habilitação telefônica.

Em se tratando de Direito Tributário, a interpretação das normas deve 

ser de foram estrita, seja para concessão de benefícios ou para a cobrança de 

tributos, homenageando o Princípio da Tipicidade.

A propósito, estes são os precedentes:

Tributário. ICMS. Telefonia móvel celular. Serviço de habilitação.

1. A jurisprudência desta Corte pacifi cou entendimento no sentido de não 

incidir o ICMS sobre o serviço de habilitação do telefone móvel celular.

2. A uniformização deu-se a partir da interpretação do disposto no art. 2º, III, 

da LC n. 87/1996, o qual só contempla o ICMS sobre os serviços de comunicação 

stricto sensu, não sendo possível, pela tipicidade fechada do direito tributário, 

estender-se aos serviços meramente acessórios ou preparatórios à comunicação.

3. As previsões de incidência constantes da cláusula primeira do Convênio 

ICMS n. 69/98 não podem prevalecer, diante do disposto na Lei Complementar n. 

89/96 e na Lei de Telecomunicações n. 9.472/1997.
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4. Recurso especial provido (REsp n. 525.788-DF, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, publicado no DJ em 23 de maio de 2005).

Tributário. ICMS. Telefonia móvel celular. Serviço de habilitação. Não-incidência.

1. A atividade de habilitação de telefone móvel celular não se enquadra no 

conceito de serviço de telecomunicação do art. 2º, III, da Lei Complementar n. 

87/1996 para fi ns de incidência de ICMS, sendo ilegítima a inserção dos valores 

pagos a esse título na base de cálculo do tributo, como o fez o Convênio ICMS n. 

69/98. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção.

2. Recurso especial provido (REsp n. 596.812-PR, Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Turma, publicado no DJ em 14 de fevereiro de 2005).

Tributário. ICMS. Incidência sobre a habilitação de telefones celulares. 

Impossibilidade. Atividade que não se constitui em serviço de telecomunicações. 

Analogia extensiva. Exigência de tributo sobre fato gerador não previsto em lei. 

Proibição. Art. 108, § 1º, do CTN.

I - No ato de habilitação de aparelho móvel celular inocorre qualquer serviço 

efetivo de telecomunicação, senão de disponibilização do serviço, de modo a 

assegurar ao usuário a possibilidade de fruição do serviço de telecomunicações.

II - O ICMS incide, tão somente, na atividade final, que é o serviço de 

telecomunicação propriamente dito, e não sobre o ato de habilitação do telefone 

celular, que se afi gura como atividade meramente intermediária.

III - O Convênio ICMS n. 69/98, ao determinar a incidência do ICMS sobre a 

habilitação de aparelho móvel celular, empreendeu verdadeira analogia extensiva 

do âmbito material de incidência do tributo, em fl agrante violação ao art. 108, § 

1º do CTN.

IV - Recurso ordinário provido (RMS n. 11.368-MT, Relator Ministro Francisco 

Falcão, Primeira Turma, publicado no DJ em 9 de fevereiro de 2005).

E na mesma esteira segue o entendimento do professor ROQUE 

ANTONIO CARRAZZA, que muito bem diferenciou o serviço de habilitação 

do de telecomunicação, conforme abaixo colacionado:

De fato, como já adiantamos, a habilitação do aparelho telefônico (tanto 

quanto a transferência de titularidade da assinatura) é simplesmente uma medida 

preparatória para que o serviço de comunicação possa - agora, sim - ser prestado. 

Nela não há qualquer transmissão de mensagem. Tampouco recebimento. Em 

linguagem leiga, a habilitação simplesmente liga o aparelho, para que, por 

intermédio dele, venha prestado o serviço específi co. Ou, se quisermos, viabiliza 

o acesso do usuário potencial ao denominado “sistema móvel celular”. Nesta 

medida, não pode ser alvo de ICMS.

(...)
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Segue-se, portanto, que não pode integrar a base de cálculo do ICMS em tela, 

que é, como vimos, o preço do serviço de comunicação efetivamente prestado.

(...)

Remarcamos, por oportuno, que, no caso, está-se simplesmente colocando 

à disposição dos usuários o aparato para que ocorra a prestação do serviço de 

comunicação por meio de telefonia celular móvel.

Hugo de Brito Machado, com a extraordinária didática que o caracteriza, 

estabeleceu uma oportuna analogia entre a habilitação de celular e a aquisição de 

ingresso para espetáculo esportivo. Numa de suas conferências, a que assistimos, 

observou o mestre que em ambos os casos está-se diante de condições de acesso 

a determinado serviço (respectivamente, ao serviço de comunicação e ao serviço 

de diversões públicas), mas não diante do próprio serviço. Não há como, pois, 

tributá-los, seja isoladamente, seja como parte do próprio serviço: isoladamente, 

porque não tipifi cam serviço algum; em conjunto com o serviço que viabilizam, 

porque dele não fazem parte. (in ICMS, Editora Malheiros, 9ª Edição, fl s. 177-178).

Demonstrada analiticamente a divergência havida entre o acórdão 

guerreado e o paradigmático, o apelo extremo deve ser conhecido e admitido 

com relação ao seu cabimento pela alínea c.

A contra-cautela tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário, por isto que a questão recentemente foi pacifi cada pela Primeira 

Turma desta Corte, quando do julgamento do REsp n. 536.037-PR, relatado 

pelo Ministro Teori Albino Zavascki, acórdão publicado no DJ de 23 de maio de 

2005, cuja ementa se transcreve adiante, in verbis

Processual Civil e Tributário. Ação cautelar para assegurar a expedição de 

certidão positiva com efeitos de negativa.

1. Dispõe o artigo 206 do CTN que: tem os mesmos efeitos previstos no artigo 

anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em 

curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 

exigibilidade esteja suspensa. A caução oferecida pelo contribuinte, antes da 

propositura da execução fi scal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a 

certidão pretendida.

2. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora 

no executivo fi scal, através de caução de efi cácia semelhante. A percorrer-se 

entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de 

execução fi scal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o 

Fisco não se voltou judicialmente ainda. Precedentes (REsp n. 363.518, REsp n. 

99.653 e REsp n. 424.166).

3. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele 

em condições de oferecer bens sufi cientes à garantia da dívida, prejuízo pela 
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demora do Fisco em ajuizar a execução fi scal para a cobrança do débito tributário. 

Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada 

ação de execução fi scal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o 

qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

4. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no art. 570 do 

CPC, por força do qual o próprio devedor pode iniciar a execução. Isso porque, 

as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo 

cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da 

situação jurídica nele edifi cadas.

5. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a 

execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na 

famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.

6. Recurso Especial desprovido.

De acordo com os arts. 151 e 206 do CTN, em interpretação combinada, 

conclui-se não haver, em tese, qualquer óbice para que o contribuinte, antes de 

iniciada a ação executiva fi scal, apresente garantia por via cautelar.

O Tribunal a quo reputou caução como imprestável ao seu fi m perquirido 

(fl . 381). Data venia, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar 

a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na 

famigerada penhora.

A incidência de ICMS nas habilitações de telefone móvel já foi pacifi cada 

por esta Corte de forma favorável à pretensão da recorrente, revelando o fumus 

boni iuris, de tal sorte a não haver qualquer óbice para concessão da ordem 

liminar pleiteada.

Por tais razões, conheço parcialmente do recurso especial interposto, pela 

alínea c do permissivo constitucional, e, nessa parte, dou provimento ao mesmo 

para deferir o requerimento de liminar, com o fi m de suspender a exigibilidade 

da cobrança do crédito tributário contido no Auto de Infração n. 6.213415-1, 

até o julgamento fi nal da ação principal.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 769.569-MS (2005/0119350-7)

Relator: Ministro Teori Albino Zavascki

Recorrente: Americel S/A
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Advogado: Marcelo Brun Bucker e outros

Recorrido: Estado de Mato Grosso do Sul

Procurador: Vaneli Fabricio de Jesus Gouliouras e outros

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Falta de prequestionamento. 

Súmula n. 211-STJ. Tributário. ICMS. Convênio ICMS n. 69/98. LC 

n. 87/1996, art. 2º, II. Taxa de habilitação de serviços. Não-incidência 

do ICMS.

1. A falta de prequestionamento da questão federal, a despeito 

da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do 

recurso especial (Súmula n. 211 do STJ).

2. A atividade de habilitação de telefone móvel celular não 

se enquadra no conceito de serviço de telecomunicação do art. 2º, 

III, da Lei Complementar n. 87/1996 para fi ns de incidência de 

ICMS, sendo ilegítima a inserção dos valores pagos a esse título na 

base de cálculo do tributo, como o fez o Convênio ICMS n. 69/98. 

Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 

conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Denise Arruda, 

Francisco Falcão e Luiz Fux votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro José Delgado.

Assistiu ao julgamento a Dra. Camila Gonçalves de Oliveira pela parte 

recorrente: Americel S/A.

Brasília (DF), 1º de março de 2007 (data de julgamento).

Ministro Teori Albino Zavascki, Relator

DJ 19.3.2007
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Teori Albino Zavascki: Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional em 

face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul que, 

em mandado de segurança objetivando afastar a incidência de ICMS sobre 

o serviço de habilitação de telefonia móvel, na forma prevista no Convênio 

n. 69/98, deu provimento à apelação interposta e reformou a sentença de 

concessão da ordem, decidindo que “o ICMS incide sobre prestações onerosas 

de serviços de comunicação, por qualquer meio, não se podendo excluir de sua 

incidência a prestação onerosa de serviço de habilitação de usuário à telefonia 

celular móvel” (fl . 310).

Interpostos embargos declaratórios, restaram desacolhidos (fl s. 323-326 e 

336-339).

No recurso especial (fl s. 357-378), a recorrente aponta, além da divergência 

jurisprudencial, ofensa aos seguintes dispositivos: (a) arts. 60, § 1º, da Lei n. 

9.472/1997, 2º, III, da LC n. 87/1996, e 110 do CTN, porquanto a habilitação 

de telefone móvel não se insere no conceito de serviços de telecomunicação, não 

integrando o fato gerador do ICMS, e (b) art. 146 do CTN, pois a incidência do 

tributo sobre fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência do Convênio 

ICMS n. 69/98 viola o princípio da irretroatividade tributária.

Em contra-razões (fl s. 386-396), pede o recorrido a integral manutenção 

do julgado.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Teori Albino Zavascki (Relator): 1. Relativamente aos arts. 

110 e 146 do CTN, o recurso especial não pode ser conhecido, já que sobre 

essas normas não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, mesmo com a 

oposição de embargos de declaração, aplicando-se, no caso, a orientação inserta 

na Súmula n. 211-STJ ante a falta do necessário prequestionamento.

2. Em caso análogo, assim me manifestei no REsp n. 418.594-PR (DJ de 

21.3.2005) de minha relatoria:

Apreciando a questão relativa à legitimidade da cobrança do ICMS sobre 

o procedimento de habilitação de telefonia móvel celular, ambas as Turmas 

integrantes da 1ª Seção, no julgamento do REsp n. 402.047-MG, 1ª Turma, 
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Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 9.12.2003 e do EDcl no AgRg no 

REsp n. 330.130-DF, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 16.11.2004, firmaram 

entendimento no sentido da inexigibilidade do tributo. Naquele primeiro julgado, 

foram os seguintes os fundamentos alinhados pelo relator, Min. Humberto Gomes 

de Barros:

Centralmente, estão em debate as seguintes questões:

- A base de cálculo do ICMS-comunicação estabelecida pelo Convênio n. 

69/98 feriria o art. 97 do CTN?

- Qual o conceito de “serviços de comunicação ou telecomunicação” para 

os fi ns da incidência do ICMS?

Inicialmente, vejamos a hipótese de incidência do ICMS-comunicação, 

estabelecida no art. 2º da LC n. 87/1996, in verbis:

Art. 2º O imposto incide sobre:

(...)

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer 

meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de 

qualquer natureza;

Agora, vejamos o momento da incidência (art. 12, VII, da LC n. 87/1996):

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 

momento:

(...)

VII - das prestação onerosas de serviços de comunicação, feita 

por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a 

transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de 

comunicação de qualquer natureza;

A interpretação conjunta dos dispositivos (LC n. 87/1996; art. 2º, III 

c.c. art. 12, VI) aponta que o ICMS somente incide sobre os “serviços de 

comunicação” propriamente ditos, no momento das respectivas prestações.

Há “serviço de comunicação” quando um terceiro, mediante prestação 

negocial-onerosa, mantem interlocutores (emissor/receptor) em 

contato “por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a 

transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de 

qualquer natureza”. Os meios necessários à consecução deste fi m não estão 

ao alcance da incidência do ICMS-comunicação.

A Cláusula Primeira do Convênio ICMS n. 69/98 diz que “os signatários 

fi rmam entendimento no sentido de que se incluem na base de cálculo do 
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ICMS incidente sobre prestações de serviços de comunicação os valores 

cobrados a título de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, 

assinatura e utilização dos serviços, bem assim aqueles relativos a serviços 

suplementares e facilidades adicionais que otimizem ou apliquem o 

processo de comunicação, independentemente da denominação que lhes 

seja dada”.

A Lei faz incidir o ICMS sobre “serviços de comunicação”, em cujo 

conceito se inserem os de telecomunicações. A interpretação do art. 2º, 

III, da LC n. 87/1996, indica que só há incidência de ICMS aos serviços de 

comunicação stricto sensu, onde não se incluem os serviços meramente 

acessórios ou preparatórios à comunicação propriamente dita.

A hipótese de incidência do ICMS-comunicação (LC n. 87/1996; art. 2º, 

III) não permite a exigência do tributo com relação a atividades meramente 

preparatórias ao “serviço de comunicação” propriamente dito, como são 

aquelas constantes na Cláusula Primeira do Convênio ICMS n. 69/98. Tais 

serviços confi guram, apenas, meios de viabilidade ou de acesso aos serviços 

de comunicação. Assim, estão fora da incidência tributária do ICMS.

No Direito Tributário, em homenagem ao Princípio da Tipicidade 

Fechada, a interpretação sempre deve ser estrita, tanto para concessão de 

benefícios fi scais, quanto para exigência de tributos. À míngua de Lei não é 

lícita a dilatação da base de cálculo do ICMS-comunicação implementada 

pelo Convênio ICMS n. 69/98 (art. 97, § 1º, do CTN).

Dou provimento ao Recurso, reconhecendo a inexistência de relação 

jurídico-tributária.

Na mesma linha foram os argumentos expendidos no voto do Min. João 

Otávio de Noronha, na apreciação do último precedente referido:

(...) Com base nessas constatações, conheço do recurso, passando 

desde já ao exame da questão de fundo, que consiste em se averiguar a 

legitimidade da cobrança da exação sobre o procedimento de “habilitação”, 

nos moldes em que instituída pelo Convênio ICMS n. 69/98, fi rmado no 

âmbito do Confaz.

Para tanto, faz-se necessário indagar em que medida o procedimento 

de “habilitação” há de ser visto ou entendido como “serviço de 

telecomunicação”.

Dispõe o art. 2º da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir):

Art. 2º O imposto incide sobre:

(...)

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer 

meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de 

qualquer natureza;
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Por seu turno, o art. 60 da Lei n. 9.472/1997 (Lei Geral das 

Telecomunicações) assim prescreve:

Art. 60 - Serviço de Telecomunicação é o conjunto de atividades 

que possibilita a oferta de telecomunicação.

§ 1º - Telecomunicação é transmissão, emissão ou recepção, por 

fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo 

eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, 

sons ou informações de qualquer natureza.

§ 2º - omissis.

Da análise conjugada dos citados preceptivos legais afere-se que o 

procedimento de “habilitação” do usuário aos serviços de telefonia móvel 

somente representaria fato passível de ensejar a tributação do ICMS nos 

termos previstos no art. 2º, inciso III, da LC n. 87/1996 – e, desse modo, 

capaz de legitimar a regra estampada no Convênio do Confaz –, se inserido 

no conceito de “serviço de telecomunicação” ditado pelo art. 60, § 1º, da 

LGT.

Não vejo, sinceramente, como acolher a tese de que um procedimento 

tipicamente protocolar como é o de “habilitação” do usuário, cuja fi nalidade 

prende-se ao aspecto preparatório e estrutural da prestação do serviço, 

possa ser considerado atividade-fi m, sem a qual restariam inviabilizados os 

serviços de telecomunicações.

A propósito do tema, o Ministro Humberto Gomes de Barros, ao relatar 

o Recurso Especial n. 402.047-MG (DJ de 9.12.2003), bem esclarece que “há 

‘serviço de comunicação’ quando um terceiro, mediante prestação negocial-

onerosa, mantém interlocutores (emissor/receptor) em contato ‘por 

qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, 

a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 

natureza’. Os meios necessários à consecução deste fim não estão ao 

alcance da incidência do ICMS-comunicação”. Mais adiante, complementa: 

“A hipótese de incidência do ICMS-comunicação (LC n. 87/1996; art. 2º, III) 

não permite a exigência do tributo com relação a atividades meramente 

preparatórias ao ‘serviço de comunicação’ propriamente dito, como são 

aquelas constantes na Cláusula Primeira do Convênio ICMS n. 69/98. Tais 

serviços confi guram, apenas, meios de viabilidade ou de acesso aos serviços 

de comunicação. Assim, estão fora da incidência tributária do ICMS”.

Também é digna de registro a premissa que norteou o voto da Ministra 

Eliana Calmon no Recurso Especial n. 456.650-PR (em que se questionava 

a incidência do ICMS sobre serviços de provedores de internet), do 

seguinte teor: “serviços de comunicação, para fi ns de ICMS, são serviços de 

transmissão de mensagens entre pessoas, por determinado veículo, a título 

oneroso”.
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Note-se, por fi m, que partiu do próprio ente estatal encarregado da 

fi scalização e regulamentação do setor de telecomunicações – a Agência 

Nacional de Telecomunicações – a iniciativa de, ciente dos naturais 

equívocos do Fisco quanto à interpretação da norma do art. 60 da Lei n. 

9.472/1997, balizar o conceito ali inserido, o que se deu por meio da edição 

da Resolução Anatel n. 73, de 25.11.1998, que, ao aprovar o Regulamento 

dos Serviços de Telecomunicações, excluiu expressamente a “habilitação” do 

rol de procedimentos passíveis de confi gurar “serviço de telecomunicação”. 

Confi ra-se o disposto no art. 3º do indigitado diploma regulamentador:

Art. 3º - Não constituem serviços de telecomunicações:

I - omissis;

II - a atividade de habilitação ou cadastro de usuário e de 

equipamento para acesso a serviços de telecomunicações;

III - omissis.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, conferindo-

lhes o almejado efeito modificativo, conhecer do recurso especial e dar-

lhe provimento de modo a excluir do campo de incidência do ICMS o 

procedimento de “habilitação” nos serviços de telefonia móvel.

É como voto.

Nos julgados mencionados, como se vê, o afastamento da cobrança do imposto 

fez-se à consideração de que a atividade de habilitação não se incluía na descrição 

de serviço de telecomunicação constante do art. 2º, III, da Lei Complementar 

n. 87/1996, por corresponder a “procedimento tipicamente protocolar, (...) cuja 

fi nalidade prende-se ao aspecto preparatório e estrutural da prestação do serviço”, 

serviços “meramente acessórios ou preparatórios à comunicação propriamente 

dita”, “meios de viabilidade ou de acesso aos serviços de comunicação”.

3. No caso dos autos, discute-se a incidência do ICMS sobre os valores 

cobrados a título de habilitação, que é exatamente um dos serviços elencados 

na cláusula primeira do Convênio n. 69/98, os quais, conforme consignou a 

Min. Eliana Calmon, deixaram de confi gurar hipóteses de incidência do tributo, 

por serem “apenas meios de viabilidade de acesso aos serviços de comunicação” 

(REsp n. 525.788-DF, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJ de 23.5.2005).

Seguindo a linha de orientação traçada nos julgados antes mencionados, e 

diante do caráter igualmente acessório ou preparatório à prestação do serviço de 

telecomunicação propriamente dito de que se reveste a atividade acima referida, 

deve ser reconhecida a inexigibilidade do ICMS no caso.

4. Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, 

dou-lhe provimento para restabelecer a sentença. É o voto.
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RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 11.368-MT 

(99.0105143-6)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Telemat Celular S/A

Advogado: Sacha Calmon Navarro Coelho e outros

Tribual de Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso

Impetrado: Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso

Recorrido: Estado de Mato Grosso

Advogado: José Antônio Bezerra Filho e outros

Sustentação oral: Dorgival Veras de Carvalho, pelo Estado do Mato 

Grosso

EMENTA

Tributário. ICMS. Incidência sobre a habilitação de telefones 

celulares. Impossibilidade. Atividade que não se constitui em serviço 

de telecomunicações. Analogia extensiva. Exigência de tributo sobre 

fato gerador não previsto em lei. Proibição. Art. 108, § 1º, do CTN.

I - No ato de habilitação de aparelho móvel celular inocorre 

qualquer serviço efetivo de telecomunicação, senão de disponibilização 

do serviço, de modo a assegurar ao usuário a possibilidade de fruição 

do serviço de telecomunicações.

II - O ICMS incide, tão somente, na atividade fi nal, que é o 

serviço de telecomunicação propriamente dito, e não sobre o ato 

de habilitação do telefone celular, que se afi gura como atividade 

meramente intermediária.

III - O Convênio ICMS n. 69/98, ao determinar a incidência 

do ICMS sobre a habilitação de aparelho móvel celular, empreendeu 

verdadeira analogia extensiva do âmbito material de incidência do 

tributo, em fl agrante violação ao art. 108, § 1º do CTN.

IV - Recurso ordinário provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar 
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provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, na forma do 

relatório e notas taquigráfi cas constantes dos autos, que fi cam fazendo parte 

integrante do presente julgado. Os Srs. Ministros Franciulli Netto, Luiz Fux, 

João Otávio de Noronha, Teori Albino Zavascki, Castro Meira, Denise Arruda, 

Francisco Peçanha Martins e José Delgado votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Custas, como de lei.

Brasília (DF), 13 de dezembro de 2004 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJ 9.2.2005

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de recurso ordinário em 

mandado de segurança interposto por Telemat Celular S/A, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:

Mandado de segurança preventivo. Secretário de Estado de Fazenda. 

Preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse processual rejeitadas. 

ICMS. Impetração contra a tributação do serviço de habilitação da telefonia 

celular. Convênio ICMS n. 69/98 ordem denegada.

Ao Secretário de Estado de Mato Grosso compete “exercer a orientação, 

coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados 

pelo Governador” (art. 71, I, da Constituição Estadual). É quem executa a política 

do sistema tributário e financeiro do Estado e pode determinar a imposição 

tributária em relação ao fato gerador estabelecido no Convênio ICMS n. 69/98.

Se a impetração visa assegurar a não imposição tributária, facultada no Convênio 

ICMS n. 69/98, não ataca o ato normativo em tese, mas parte da existência do 

convênio considerado e sua iminente aplicação pela autoridade administrativa. 

Não se tratando de mera suposição, o interesse processual reside no justo receio da 

impetrante em ser tributada por fato gerador, que tem por impróprio.

A defi nição de serviço de telecomunicações (art. 60, Lei n. 9.472/1997) não 

impede a compreensão da habilitação como uma de suas modalidades, se o 

respectivo serviço é justamente o conjunto de atividades que possibilitam a 

respectiva oferta. (fl . 201).

Sustenta a recorrente, em síntese, que a habilitação de aparelhos celulares 

não está incluída no campo tributável previsto pela Lei Complementar n. 

87/1996, uma vez que o art. 2º, inc. III, da Lei, somente tributou os serviços de 

comunicação.
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Diz que o Confaz não poderia ter estendido a hipótese de incidência 

tributária do ICMS aos serviços de comunicação à habilitação de celulares, uma 

vez que esta atividade não constitui serviço de telecomunicações.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo improvimento do 

recurso ordinário.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Presentes os pressupostos de 

admissibilidade, conheço do recurso ordinário.

Cinge-se a discussão do presente mandado de segurança em saber se 

incide ou não ICMS sobre a habilitação de aparelhos celulares, tanto no período 

anterior, como no período posterior ao Convênio ICMS n. 69/98.

O v. acórdão recorrido ao discorrer sobre o ponto expôs fundamentação 

nos seguintes termos, verbis:

Com o presente mandado de segurança, a impetrante, concessionária de 

telefonia móvel celular, visa não ser cobrada do tributo, sob o fundamento de 

que a habilitação não é serviço de comunicação, mas mera formalidade de 

autorização para o direito de uso do sistema ou formalidade para a prestação do 

serviço de telefonia celular.

E para embasar a sua tese, a impetrante escora-se no art. 60 da Lei n. 

9.472/1997, que defi ne o serviço de telecomunicações e esta propriamente dita, 

verbis:

Art. 60 - Serviço de Telecomunicações é o conjunto de atividades que 

possibilita a oferta de telecomunicação.

Parágrafo 1º - Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, 

por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo 

eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou 

informações de qualquer natureza.

Penso que a defi nição legal de serviço de telecomunicações não impede a 

compreensão da habilitação como uma de suas modalidades, se os respectivos 

serviços são justamente o conjunto de atividades que possibilitam a respectiva 

oferta.

O judicioso parecer ministerial da lavra do eminente Procurador-Geral de 

Justiça, Doutor Aurélio Hans, a meu ver, norteia uma decisão escorreita, verbis:
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A descrição hipotética feita pelo inciso III, do art. 2º, da Lei Complementar 

n. 87/1996, fala em (...) prestações onerosas de serviços de comunicação, por 

qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, 

a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 

natureza.

Percebe-se que o comando extraível do texto legal transcrito, ao 

mencionar serviços de comunicação, (...) inclusive a geração, a emissão (...) 

etc (...) de comunicação de qualquer natureza, não toma com exclusividade 

as atividades que tenham por objeto a comunicação em si (geração, 

reprodução, ampliação e veiculação), como pretende a impetrante. Sendo 

mais ampla, refere-se a qualquer outra que as condicione ou aperfeiçoe.

Daí o acerto do entendimento expressado no Convênio n. 69/98 - fl s. 

67-68-TJ, de que a hipótese de incidência do ICMS sobre os serviços de 

comunicação está a envolver, também, os procedimentos de observância 

necessária a que o usuário tenha acesso ao sistema, o que naturalmente 

inclui a “habilitação”, procedimento em função do qual recebe a linha que 

passa a utilizar como meio efetivo de acesso ao sistema de telefonia celular, 

bem assim aqueles outros serviços que lhe representam comodidade 

ou maior facilidade na consecução do objetivo almejado, reflexivos do 

aperfeiçoamento do sistema.

Tem razão a d. autoridade, ao sustentar que o art. 60 da Lei n. 9.472/1997, 

citado pela impetrante, evidencia a correção do entendimento expressado 

no Convênio considerado.

Afi nal, ao conceituar o serviço de telecomunicações como o conjunto de 

atividades que possibilita a oferta de telecomunicação, o dispositivo citado 

envolve na conceituação a “habilitação” de unidade móvel transmissora/

receptora de telefonia celular, a significar a conexão do aparelho ao 

sistema através do fornecimento de uma linha de acesso. É, sem dúvida, 

serviço integrante do sistema de atividades possibilitador de oferta de 

telecomunicação prestado pelo concessionário, mediante remuneração. 

(fl s. 173-174-TJ).

Portanto, tenho que não há direito líquido e certo de a impetrante não ser 

tributada em relação à habilitação da telefonia celular, pois a habilitação revela-se 

como serviço oneroso e integrante da oferta da telecomunicação que explora. (fl s. 

191-192).

Data maxima venia, tenho que a conclusão do aresto recorrido não parece 

ser a mais adequada à hipótese ora em discussão.

Com efeito, acredito que no ato de habilitação de aparelho móvel celular não 

ocorra qualquer serviço efetivo de telecomunicação, senão de disponibilização 

do serviço, de modo a assegurar ao usuário a possibilidade de usufruir do serviço 

de telecomunicações.
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O escorreito desate da lide, portanto, impõe a discriminação entre o serviço 

de telecomunicações (atividade fi nal) e o ato de habilitação do telefone celular 

(atividade intermediária), sendo certo que somente aquele sofre o gravame do 

ICMS.

Sobressai, in casu, a manifesta intenção do Convênio ICMS n. 69/98 de 

dilargar o âmbito de incidência do referido tributo, ao dispor na sua cláusula 

primeira que:

Cláusula Primeira. Os signatários fi rmam entendimento no sentido de que 

se incluem na base de cálculo do ICMS incidente sobre prestações de serviços 

de comunicação os valores cobrados a título de acesso, adesão, ativação, 

habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização dos serviços suplementares 

e facilidades adicionais que otimizem ou agilizem o processo de comunicação, 

independentemente da denominação que lhes seja dada. (grifei).

Destarte, o ato de habilitação de aparelho celular não pode confundir-se, 

permissa vênia, com serviço de telecomunicação, uma vez que não é mais do que 

um meio preparatório para a fruição do serviço a ser efetivamente prestado, esse 

sim, de telecomunicação.

O Eminente Professor ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA, ao discorrer 

sobre o tema, enfatizou com a propriedade que lhe é peculiar, verbis:

De fato, como já adiantamos, a habilitação do aparelho telefônico (tanto 

quanto a transferência de titularidade da assinatura) é simplesmente uma medida 

preparatória para que o serviço de comunicação possa - agora, sim - ser prestado. 

Nela não há qualquer transmissão de mensagem. Tampouco recebimento. Em 

linguagem leiga, a habilitação simplesmente liga o aparelho, para que, por 

intermédio dele, venha prestado o serviço específi co. Ou, se quisermos, viabiliza 

o acesso do usuário potencial ao denominado “sistema móvel celular”. Nesta 

medida, não pode ser alvo de ICMS.

(...)

Segue-se, portanto, que não pode integrar a base de cálculo do ICMS em tela, 

que é, como vimos, o preço do serviço de comunicação efetivamente prestado.

(...)

Remarcamos, por oportuno, que, no caso, está-se simplesmente colocando 

à disposição dos usuários o aparato para que ocorra a prestação do serviço de 

comunicação por meio de telefonia celular móvel.

Hugo de Brito Machado, com a extraordinária didática que o caracteriza, 

estabeleceu uma oportuna analogia entre a habilitação de celular e a aquisição de 
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ingresso para espetáculo esportivo. Numa de suas conferências, a que assistimos, 

observou o mestre que em ambos os casos está-se diante de condições de acesso 

a determinado serviço (respectivamente, ao serviço de comunicação e ao serviço 

de diversões públicas), mas não diante do próprio serviço. Não há como, pois, 

tributá-los, seja isoladamente, seja como parte do próprio serviço: isoladamente, 

porque não tipifi cam serviço algum; em conjunto com o serviço que viabilizam, 

porque dele não fazem parte. (in ICMS, Editora Malheiros, 9ª Edição, fl s. 177-178).

Nesse sentido, cumpre destacar, ainda, a judiciosa doutrina de WALTER 

GAZZANO DOS SANTOS FILHO, verbis:

Portanto “habilitação” para a telefonia celular não se caracteriza como uma 

atividade de telecomunicação. Constitui ela mera formalidade que assegura 

autorização para exercício do direito de uso do telefone celular, que precede o 

conjunto de atividades que compõem a prestação do serviço de comunicação. 

Ou seja, a habilitação é um pré-requisito para que se usufrua da prestação do 

serviço, com esta não se confundindo. Trata-se de uma condição que se impõe 

para que o assinante possa usufruir da prestação do serviço de comunicação.

Ao editar o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações (Anexo à 

Resolução n. 73, de 25.11.1998), a Anatel afi rma que “não constituem serviços 

de telecomunicações” (...) “a atividade de habilitação ou cadastro de usuário e 

de equipamento para acesso a serviço de telecomunicações.” (in Tributação dos 

Serviços de Comunicação, p. 81-82).

Diante desse contexto, verifi co que o referido Convênio ICMS n. 69/98 

empreendeu verdadeira analogia extensiva a fi m de exigir tributo sobre fato 

gerador não previsto em Lei, em verdadeira afronta ao art. 108, § 1º, do CTN, 

que dispõe:

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para 

aplicar a legislação tributária utilizará, sucessivamente, na ordem indicada:

(...)

§ 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não 

previsto em lei.

Em resumo: o ato de habilitação do aparelho móvel celular não constitui 

serviço de telecomunicações para fi ns de incidência do ICMS.

Ante o exposto, dou provimento ao presente Recurso Ordinário.

É o meu voto.




